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 Forord 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herun-
der deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

Sidst i rapporten findes oplysninger om BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
Birgitte Hoberg Sloth  Margit Kure 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5072  
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: mku@bdo.dk  

 

 

 

 

  

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

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:mku@bdo.dk
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Plejecenter Præstemarken er, at forholdene på centret kan karakteriseres som:  

 

Meget tilfredsstillende  

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt systematisk op på anbefalinger fra tilsynet i 2019, og at der tillige er 
igangsat en række udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet. 

Dokumentationen lever meget tilfredsstillende op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på 
området.  Dokumentation fremstår med en faglig og professionel standard og har få mangler i opfyldelsen. 
Der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fungerer som et aktivt redskab for 
hverdagens praksis. 

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen og modtager generelt relevante pleje- og omsorgsydelser, dog 
kan der hos konkret borger være ventetid på kald om aftenen. Pleje og omsorg leveres efter en meget 
tilfredsstillende faglig standard med fokus på kerneopgaven og med afsæt i en rehabiliterende tilgang. 
Medarbejderne har fokus på sundhedsfremme og på et hverdagsliv på borgenes præmisser. 

Der vurderes generelt en hygiejnemæssig forsvarlig standard, dog ses der et snavset gulv i en bolig.  

Der er tilfredsstillende fokus på mad og måltider, og medarbejderne kan reflekteret redegøre for arbejdet 
med at sikre det gode måltid, samt hvordan der sker opfølgning på borgernes ernæringstilstand. Borgerne 
har i høj grad mulighed for medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag. Medarbejderne 
kan reflekteret redegøre for, hvorledes borgerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse, og hvordan der 
sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med borgerne. 

Det er tilsynets vurdering, at tilbud om aktiviteter matcher målgruppen, og at medarbejderne reflekteret 
redegør for roller og ansvar.  

Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring, og der er mulighed for 
løbende kompetenceudvikling  

Tilsynet vurderer, at indretning og udnyttelse af de fysiske rammer er hensigtsmæssig og under hensyntagen 
til borgerne. 

Afslutningsvis er det tilsynets vurdering, at pårørende generelt er meget tilfredse med indsatser og mulighed 
for kontakt med ledelse og medarbejdere. Det er samtidig vurderingen, at pårørende til konkret borger 
udtrykker ventetid på hjælpen og manglende imødekommenhed hos medarbejderne om aftenen    

 

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. 

  



UANMELDT TILSYN 2020 PLEJECENTER PRÆSTEMARKEN GULDBORGSUND KOMMUNE 

 

  
5 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at helbredstilstande indeholder relevante faglige notater, at 
der oprettes handlingsanvisninger, samt at døgnrytmeplaner indeholder beskrivelser af borgers 
kognitive udfordringer og indsatser. 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen hos konkret borger sikrer afstemning af forventninger, så borgerens 
behov for hjælp om aftenen imødekommes 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen drøfter professionel kommunikation og imødekommen adfærd med 
relevante medarbejdere.     

4. Tilsynet anbefaler, at der hos konkret borger følges op og sikres tilfredsstillende hygiejnisk stan-
dard i boligen. 
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2. INDLEDENDE OPLYSNINGER 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecenter Præstemarken, Præstemarken 96-104, 4850 Stubbekøbing 

Leder: Helle Nielsen 

Antal plejeboliger: 60, heraf 20 skærmet samt 4 afklaringsboliger   

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 2. december 2020 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med leder. 

 

Tilsynet interviewede: 

Leder, tre medarbejdere og tre borgere samt interview af to pårørende. 

 

Tilsynet havde endvidere dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem 
tilsynet. 

Tilsynet har gennemgået dokumentation for tre borgere. 

 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet. 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

Leder oplyser, at der er igangsat en udviklingsproces, hvor assistenterne vil blive plejefor-
løbsansvarlige med en koordinerende funktion for 10-12 borgere.    

Centeret er overgået til døgnforplejning, som implementeres i takt med, at nye borgere 
flytter ind. Der udarbejdes madplan sammen med borgerne i de enkelte huse, og der ar-
bejdes løbende på at sikre det gode måltid, men hvor maden i øjeblikket serveres porti-
onsanrettet på grund af Corona.  

For at få et samlet overblik over behovet for ressourcer og kompetencer scores borgerne 
ud fra fast score-skema i de enkelte boenheder. Ledelse, nattevagt og repræsentanter fra 
de enkelte huse mødes hver morgen og foretager en kompetence og ressourcefordeling. 
Modellen har styrket samarbejdet på tværs.    

Centret har ikke haft borgere og medarbejdere smittet med COVID-19. Der har været fokus 
på at overholde vejledninger og retningslinjer med særligt fokus på hygiejne, og alle med-
arbejdere testes hver sjette uge.  

Som opfølgning på anbefalinger fra sidste års tilsyn blev der udarbejdet handleplan for de 
enkelte temaer. Centersygeplejerske har sikret fokus på dokumentationen ved borgergen-
nemgang på assistentmøder og forestået sidemandsoplæring i hverdagen. Alle boenheder 
har triageringstavler og lommekort, men metoden er fortsat ikke fuld implementeret. Alle 
borgere har fået tildelt kontaktpersoner, hvilket har tydeliggjort medarbejdernes ansvar, 
når der delegeres opgaver. For at styrke og udvikle de sundhedsfaglige kompetencer har 
centret opstartet et kompetenceudviklingsprojekt med kompetenceafklaring af hjælperne 
og pædagogerne.   

3.2 DOKUMENTATION 

Data 

 

Dokumentationen fremstår generelt opdateret og fyldestgørende. Der foreligger aktuelle 
helbredsoplysninger, og borgernes mestring, motivation og ressourcer, roller, vaner og livs-
historie er beskrevet. Der er oprettet aktuelle tilstande, hvor de faglige notater generelt 
kan beskrives mere fyldestgørende. Der er oprettet relevante indsatsmål og tilhørende 
handlingsanvisninger, dog mangler der i to tilfælde handleanvisning på vægttab. Borgernes 
behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i døgnrytmeplanen, og der er 
udfyldt særlige oplysninger, som har stor betydning for borgerne. I to tilfælde mangler der 
beskrivelse af borgers kognitive problemstillinger og indsatser. Relevante målinger er sy-
stematisk dokumenteret. Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og professionelt sprog.  

Medarbejderne redegør for, at de har fået en større fælles faglig forståelse i anvendelse af 
dokumentationen, hvilket har styrket overskuelighed og overblik. Der er en klar ansvarsfor-
deling i forbindelse med oprettelse, hvor borgerens kontaktperson er ansvarlig for udfyl-
delse af døgnrytmeplan og livshistorie. Alle er ansvarlige for den løbende opdatering, mens 
assistenten har det overordnet ansvar. Der dokumenteres på iPads og stationære PC, og 
medarbejderne indgår løbende aftaler og sikrer rammer for at dokumentere.   

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt systematisk op på anbefalinger fra tilsynet i 2019, og at der tillige er 
igangsat en række udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet. 
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3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data 

 

Borgerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med hjælpen, som svarer til deres be-
hov, dog udtrykker en borger, at medarbejderne har travlt, og borger indimellem oplever 
ventetid på kald om aftenen. Borgerne oplever, at medarbejderne tager hensyn til deres 
ønsker og behov, og de er trygge ved hjælpen, der som udgangspunkt leveres af de samme 
medarbejdere.   

Borgerne er generelt tilfredse med rengøringsstandarden, hvor en borger dog tilkendegiver 
et ønske om hyppigere støvsugning.  

Medarbejderne redegør fagligt reflekterende for, hvordan de sikrer borgerne den nødven-
dige pleje og omsorg på fællesmøde med overlap med nattevagt og fordeling af kompeten-
cer og ressourcer. Dagens opgaver planlægges i de enkelte boenheder og med afsæt i kom-
petencer og ressourcer, og hvor kontinuitet sikres gennem det individuelle kendskab samt 
borgernes livshistorie. Alle medarbejdere anvender ISBAR ved tilstandsændringer, assistent 
og sygeplejerske inddrages efter behov, sygeplejerske kontakter evt. egen læge. Sundheds-
faglige problemstillinger i de enkelte boenheder drøftes på fælles tavlemøde med assisten-
ter og sygeplejerske to gange ugentligt. Der afholdes tværfaglige borgerkonferencer ad hoc 
i de enkelte boenheder. Rehabilitering er naturligt integreret i de daglige opgaver, og med-
arbejderne har også en opmærksomhed på at afstemme og prioritere borgernes ressourcer 
for at sikre overskud til andre ting i løbet af dagen. 

Medarbejderne arbejder med afsæt i personcentreret omsorg, hvor der gives feedback til 
kollegaer, og det at ”spille hinanden gode” er naturligt i de daglige drøftelser. I komplekse 
forløb inddrages demenskoordinator.    

Borgerne fremstår velsoignerede, og der er generelt en hygiejnemæssig forsvarlig standard 
i boliger og på fællesarealer. Dog observeres et snavset gulv omkring en borgers lænestol i 
boligen. Der taget hånd om observerbare fysiske, psykiske, mentale og sociale risici. 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data 

 

Mad og måltider  

Borgerne er i varierende grad tilfredse med maden, hvor to borgere fortæller at de er 
meget tilfredse, mens en borger er mindre tilfreds med madens udseende og smag. Bor-
gerne spiser efter eget ønske i fælles spisestue, hvor de kan nyde fællesskabet, eller i egen 
bolig, hvor en borger udtrykker at nyde roen. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen meget tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder 
og lovgivningen på området. Dokumentationen fremstår med en faglig og professionel standard og har få 
mangler i opfyldelsen. Der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fungerer som 
et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med hjælpen og generelt modtager relevante pleje- og 
omsorgsydelser, dog kan der hos konkret borger være ventetid på kald om aftenen. Pleje og omsorg 
leveres generelt efter en meget tilfredsstillende faglig standard med fokus på kerneopgaven og med afsæt 
i en rehabiliterende tilgang. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for forebyggende og sund-
hedsfremmende indsatser og på et hverdagsliv på borgenes præmisser. Tilsynet vurderer, at der generelt 
er en hygiejnemæssig forsvarlig standard - dog ses der i et tilfælde et snavset gulv i en bolig. 
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Medarbejderne redegør fagligt for, hvordan de sikrer det gode måltid gennem den daglige 
opgaveplanlægning samt deres deltagelse under måltidet. Medarbejderne er opmærk-
somme på betydningen af spejling og er observerende omkring borgernes indtag af mad og 
drikke. I forbindelse med Corona situationen er bordene blevet opdelt’, hvor medarbej-
derne har oplevet mindre dialog mellem borgerne og har derfor i nogle boenheder indført 
historieoplæsning i et forsøg på at forlænge måltidet. Borgerne vejes fast hver tredje må-
ned og hyppigere ved behov, og ved ernæringsmæssige problemstillinger inddrages ergote-
rapeut på mistanke om dysfagi og ernæringsassistent fra fælleskøkken.   

Under rundgang bemærker tilsynet, at måltidet afvikles under rolige forhold, og at medar-
bejdere sidder med ved bordet. 

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Borgerne oplever at have indflydelse på hverdagen og eget liv, fx pleje og omsorg, døgn-
rytme og aktiviteter, og borgerne udtrykker, at de selv bestemmer i hverdagen, og at de 
bliver behandlet respektfuldt.   

Medarbejderne redegør for, hvordan de sikrer borgernes indflydelse og selvbestemmelse 
gennem afholdelse af indflytningssamtale, forventningsafstemning og inddragelse af de på-
rørende omkring borgernes livshistorie. Særligt hos borgere med demens er medarbejderne 
observerende for at imødekomme deres behov. En værdig afslutning på livet drøftes enten 
ved indflytningssamtalen eller senere i forløbet, når borgerne er parate til det.  

 

Kommunikation og adfærd 

Borgerne oplever, at de behandles respektfuldt og ligeværdigt. Medarbejderne er søde, og 
en borger udtrykker, at medarbejderne er umådelige flinke og passer godt på borger.    

Medarbejderne redegør fagligt for, hvordan de sikrer respektfuld kommunikation og adfærd 
gennem det individuelle kendskab. Ligeværdig kommunikation foregår på borgernes præ-
misser og med en afstemning af sproget både i indhold og tempo.   

Tilsynet observerer under rundgang og interview med medarbejderne en respektfuld og 
anerkendende kommunikation og adfærd.  

 

Stemning og atmosfære samt et aktivt miljø: 

Borgerne oplever en god stemning på fællesarealer, to borgere oplever tilfredsstillende 
tilbud om aktiviteter, mens tredje borger har vanskeligt ved at svare på spørgsmålet. En 
borger går dagligt ture i lokalområdet og fremviser en aktivitetskalender med aktiviteter, 
som borger deltager i, og anden borger deltager i fx stolegymnastik og ture ud af huset, 
men nyder også at opholde sig i egen bolig og udtrykker ikke at have det store behov for 
aktiviteter.     

Alle borgere har igennem sommeren haft tilbud om deltagelse i en række forskellige ture 
og arrangementer. I en afdeling har medarbejderne udarbejdet aktivitetsplaner på alle 
borgerne, som afdækker borgernes ønsker, fx at blive inddraget i hverdagens opgaver eller 
at have en-til-en kontakt. Aktivitetsmedarbejderne kommer rundt i de enkelte boenheder 
og spiller spil med borgerne, synger, læser historie eller cykler ture.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget glade for rammerne og det sociale samvær under måltiderne, 
men i varierende grad med maden kvalitet. Medarbejderne redegør reflekteret for arbejdet med at sikre 
det gode måltid, for hvordan der sker opfølgning på borgernes ernæringstilstand. 

Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har mulighed for medindflydelse og selvbestemmelse over eget 
liv og hverdag. Medarbejderne kan reflekteret redegøre for, hvorledes borgerne sikres selvbestemmelse 
og medindflydelse, og hvordan der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med bor-
gerne. 

Tilsynet vurderer, at tilbud om aktiviteter matcher målgruppen, og at medarbejderne reflekteret redegør 
for roller og ansvar. 
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3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data 

 

Plejecenteret er organiseret med centerleder og stedfortræder, med sundhedsmedarbej-
dere i alle boenheder og vagtansvarlige assistenter, som sikre koordinering af opgaver i alle 
vagter. Centersygeplejerske arbejder på tværs af alle boenheder, og der anvendes fast 
korps af afløsere. Leder oplever en stabil medarbejdergruppe, men et lidt for højt sygefra-
vær, som skyldes arbejdsrelaterede langtidssygefravær og fravær på grund af Corona situ-
ationen.  

Der er gode muligheder for videns- og erfaringsudveksling på faste møder i hver boenhed 
og ugentlige tavlemøder for sygeplejerske og assistenter med borger og personalerelate-
rede drøftelser. Der afholdes ugentligt møde for hjælpere og pædagoger med fagligt ind-
hold, og assistentmøder hver tredje måned med deltagelse af centersygeplejerske og le-
delse.  

Leder oplyser, at der har været afholdt GRUS i alle boenheder, hvor de har drøftet vilkår 
for opgaveløsning, herunder kan og skal opgaver inden for servicerammen, hvor medarbej-
derne i den forbindelse fortæller, at de i hverdagen er blevet bedre til at fokusere på ting, 
de har indflydelse på.  

Medarbejderne oplever en lydhør ledelse og gode muligheder for løbende kompetenceud-
vikling, fx på områder, som relaterer sig til borgerne. Medarbejderne anvender kompeten-
ceprofil og kompetencekatalog, og sundhedsopgaver delegeres under oplæring. 

3.6 DE FYSISKE RAMMER 

Data 

 

Der er ikke ændret på de fysiske rammer siden sidste tilsyn. De enkelte boenheder er ind-
rettet med fællesrum med spiseborde og mindre hyggekroge, og alle har pyntet op til jul, 
hvilket skaber en hyggelig stemning. Fællesarealer er ryddelige og renholdt. Der ses med-
arbejdere omkring borgerne på fællesarealer, som enten er i gang med praktiske opgaver, 
eller som sidder sammen med borgerne. Der er ved alle indgange opsat spritdispenser.   

 

3.7 INTERVIEW PÅRØRENDE  

Data 

 

Personlig pleje og praktisk støtte 

Pårørende er generelt meget tilfredse med hjælpen til personlig pleje til deres nære, trods 
det, at personalet opleves at have meget travlt. En pårørende udtrykker stor sympati for 
medarbejderne, særligt for dagvagterne, men er i mindre grad tilfreds med opgaveløsnin-
gen i aftenvagten, da borgers behov for hjælp imødekommes, men ofte med lang ventetid. 
Den praktiske hjælp opleves tilfredsstillende. 

 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring, 
og at der er mulighed for løbende kompetenceudvikling. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at indretning og udnyttelse af de fysiske rammer er hensigtsmæssig og under hensyn-
tagen til borgerne. 
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Mad og måltiderne 

Pårørende er i varierende grad tilfredse med maden. En pårørende oplever, at borger får 
god mad og fin hjælp, men er trist over at hun under Corona situationen ikke har mulighed 
for at spise sammen med ægtefælle. Anden pårørende oplever, at personalet yder en fin 
indsats omkring maden, men at maden i den nye ordning på ingen måde ser indbydende ud.   

 

Kommunikation og adfærd/omgangstonen 

Pårørende oplever en god og respektfuld kommunikation og adfærd. Medarbejderne er ge-
nerelt søde og imødekommende, og der er en respektfuld omgangstone, dog oplever en 
pårørende, at der er enkelte medarbejdere om aftenen, som ikke altid udviser en imøde-
kommen adfærd.  

 

Samarbejdet  

Pårørende oplever et godt samarbejde med medarbejderne og ledelse, og en pårørende 
udtrykker fuld tillid til at blive kontaktet, særligt hvis der opstår noget uventet. En pårø-
rende oplever dog, at Corona situationen har betydet færre aktiviteter, som ægtefælle kan 
deltage i.     

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at pårørende generelt er meget tilfredse med indsatser og mulighed for kontakt med 
ledelse og medarbejdere. Det er samtidig vurderingen, at pårørende til konkret borger udtrykker ventetid 
på hjælpen og manglende imødekommenhed hos medarbejderne om aftenen.    
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, bru-
gere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. 

 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

 

• At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunal-
bestyrelsen har truffet.  

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  

• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.  

 

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

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.  

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt 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 resur-
ser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på 
at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og 
ledelsens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangs-
punkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vur-
dere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som beboerne modtager på ældrecentret. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumenta-
tion 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. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

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

 

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 borgerne.  
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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 plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/ anden 
sundhedsfaglig samt akademisk baggrund. 
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OM BDO 

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

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

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


