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 Forord 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, 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 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 kontaktoplysninger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

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

 

 Partneransvarlig 

 Birgitte Hoberg Sloth 

 Partner 

 Mobil: 28 10 56 80 

 Mail: bsq@bdo.dk 

Projektansvarlig 

Gitte Ammundsen 

Senior Manager 

Mobil: 41 89 04 06 

Mail: gia@bdo.dk 
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Seniorcentret Bakkegården er, at forholdene på centret kan karakteriseres som  

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på tilsynets anbefalinger. 

Det er tilsynets vurdering, at Bakkegården arbejder målrettet og konstruktiv med værdighedspolitikken.  
Via Eden Alternatives 10 grundprincipper arbejdes der med at gøre livet leveværdigt for beboerne, uanset 
hvor stort plejebehov, de måtte have. Medarbejdere og ledere sætter den enkelte beboer og dennes indi-
viduelle behov i centrum, så hver enkelt beboer bevarer sin værdighed og lever så normal en hverdag som 
muligt. 

Tilsynet vurderer, at de interviewede beboere oplever god kontakt og dialog med medarbejderne. Det er 
tilsynets vurdering, at beboerne modtager den pleje og omsorg, de har behov for. Dertil er det tilsynets 
vurdering, at beboerne giver udtryk for, at maden er tilfredsstillende og af god kvalitet. Beboerne finder 
måltiderne hyggelige, og at der er god stemning under måltiderne.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for den personcentrerede omsorg og principperne 
ved Eden Alternative, hvor beboers individuelle behov sættes i centrum, og der skabes trivsel, så værdig-
heden bevares, og hverdagen bliver mindre institutionaliseret. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne 
med stor faglighed kan redegøre for, hvordan måltiderne tilrettelægges og afholdes i overensstemmelse 
med målgruppens udfordringer og med udgangspunkt i den viden, der er erhvervet under kurset ”Værtskab 
og måltid”. 

Tilsynet vurderer, at der udbydes et varieret tilbud af aktiviteter samt mulighed for træning. Det er tilsynets 
vurdering, at beboerne virker tilfredse med hverdagen på Bakkegården og oplyser om hyggelige stunder på 
fællesarealerne. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er fagligt bevidste om betydningen af, at beboerne har en 
aktiv og meningsfuld hverdag. Dertil er det tilsynets vurdering, at medarbejderne i deres interaktion med 
beboerne udviser tålmodighed og forståelse. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere har kendskab til 
beboernes hukommelsesmæssige udfordringer og adfærdsmønstre. Det er tilsynets vurdering, at medarbej-
derne er fagligt bevidste om at skabe god kontakt og dialog med beboerne. 

Tilsynet bemærker, at der medicindispenseres i eftermiddagstimerne. Det er tilsynets vurdering, at dette 
ikke er hensigtsmæssigt, idet manglende medarbejdertilstedeværelse i de sene eftermiddagstimer kan gøre 
det vanskeligt at sikre værdige rammer og imødekomme beboernes behov. Dertil kan der skabes situationer, 
hvor det kan være vanskeligt at opretholde sikkerhed i medicinhåndteringen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne besidder rette faglige kompetencer. Medarbejderne finder, at der er 
gode muligheder for kompetenceudvikling samt sparring og videndeling i hverdagen. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne oplever, at der er et meget tilfredsstillende tværfagligt samarbejde på Bakkegården, hvor 
alle faggrupper har en aktiv rolle, så det altid er muligt at imødekomme beboerens behov. 

 

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

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at de organisatoriske rammer på Bakkegården under-
støtter og sikrer en tværfaglig og dynamisk organisation. Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt 
er et stort fokus på, at medarbejderne besidder kompetencer i forhold til demensområdet og principperne 
i Eden Alternative. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at medicindispensering ikke udføres i eftermiddagstimerne, idet det kan være 
vanskeligt at sikre værdige rammer og imødekomme beboernes behov, når medarbejderne ikke er 
synlige på fællesarealerne. 

Dertil er det tilsynet vurdering, at det er vigtigt, at medicindispensering kan foregå uforstyrret, 
dette kan være vanskeligt at imødekomme netop i eftermiddagstimerne. 
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2. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET 

Tabel med oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og adresse: Seniorcenter Bakkegården, Taxvej 18, 2880 Bagsværd 

Leder: Mette Thoms 

Antal boliger: 107 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 4. februar 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Interview af 3 beboere 

• Observationer og dialog med beboere og medarbejdere på fællesarealerne 

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (3 social- og sundhedsassistenter) 

Yderligere har tilsynet dialog med beboere og medarbejdere under rundgang på fællesarealerne. 

Tilsynet er udført som et eftermiddags-/aftentilsyn. 

Senior Manager Mette Norré Sørensen, Sygeplejerske 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

Tilsynet indledes med, at leder og afdelingsledelse redegør for opfølgning på sidste års 
tilsyn.  

I forhold til anbefalingen om at sikre en tydelig opgavefordeling omkring måltidernes for-
beredelse og afvikling oplyses tilsynet, at størstedelen af medarbejdergruppen samt køk-
kenpersonalet er påbegyndt et 9 dages kursus i ”Værtskab og måltid”.  

Kurset har allerede fra start vist sig at være en stor succes, og medarbejderne, som har 
deltaget, er allerede begyndt at videndele på tværs af vagtlag og faggrupper. Dertil er 
der i flere bofællesskaber indført værtinderoller under måltiderne.  

I forhold til anbefaling om at implementere indsatser, så det sikres, at gældende ret-
ningslinjer for udlevering af medicin følges korrekt, bliver tilsynet oplyst, at der arbejdes 
kontinuerligt med området. Det italesættes, at retningslinjerne skal overholdes. Medicin-
håndteringen bliver desuden drøftet på personalemøder og på de daglige tavlemøder. Ud-
viklingssygeplejerske og afdelingsledelsen følger UTH-området i forhold til medicinhæn-
delser tæt. Der foretages undervisning og tæt opfølgning på individuelt plan for at sikre, 
at medarbejderne har den rette forståelse og indsigt til området.  

Leder orienterer om, at værdighedspolitikken er en naturlig del af drøftelserne i beboer-/ 
pårørenderådet. Dertil beskrives, at der i samarbejdet med de pårørende lægges stor 
vægt på at få erhvervet kendskab til beboernes liv, så medarbejderne får en grundviden 
og et godt fundament for at kunne udøve en pleje og omsorg, som er målrettet beboernes 
ønsker og behov. Der arbejdes metodisk med at læse beboerne, dertil arbejdes tværfag-
ligt omkring beboere og altid med det formål, at have beboerne i centrum.  

Der arbejdes målrettet med at skabe et hjem, hvor livet er værd at leve. Der skal udby-
des meningsfulde beskæftigelser, og beboeren skal føle sig inddraget i hverdagens gøre-
mål.  

Via Eden Alternatives 10 Grundprincipper gøres livet leveværdigt for beboerne, uanset 
hvor stort plejebehov de måtte have.  

Medarbejdere og ledere sætter den enkelte beboer og dennes individuelle behov i cen-
trum, så hver enkelt beboer bevarer sin værdighed og lever så normal en hverdag som 
muligt.  

Bakkegården er beboernes hjem, og hver enkelt beboer i bofællesskabet skal opleve selv- 
og medbestemmelse samt mulighed for deltagelse i hverdagens mange gøremål i det om-
fang, det er muligt.  

Dertil orienterer leder, at de nye magtanvendelsesregler bliver italesat i hverdagen, idet 
der nu er lagt mere beslutning ud til den enkelte medarbejder.  

Som et nyt tiltag arbejdes der nu med emotionel triagering. Det er en ny måde at tænke 
konflikthåndtering og forebyggelse ind på samme tid. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på tilsynets anbefalinger. 

Tilsynet vurderer, at Bakkegården arbejder målrettet og konstruktiv med værdighedspolitikken.  Via 
Eden Alternatives 10 grundprincipper arbejdes der med at gøres livet leveværdigt for beboerne, uanset 
hvor stort plejebehov de måtte have. Medarbejdere og ledere sætter den enkelte beboer og dennes in-
dividuelle behov i centrum, så hver enkelt beboer bevarer sin værdighed og lever så normal en hverdag 
som muligt. 
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3.2 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.2.1 Personlig pleje og praktisk hjælp herunder rehabilitering  

Data 

 

Beboerne oplever, at de modtager den pleje og omsorg, de har behov for. En beboer er 
nylig indflyttet og oplevede en god modtagelse i forbindelse med indflytningen. Det er 
beboers oplevelse, at medarbejderne respekterer beboers ønskede levevis. Beboer giver 
udtryk for at være medinddraget i hverdagens personlige og praktiske opgaver. 

En anden beboer fortæller, at de rolige og fredelige rammer er godt for beboer. Der er 
intet at klage over. Det opleves, at man altid kan spørge medarbejderne, når der ønskes 
hjælp. Medarbejderne er villige og meget forstående. Beboer pointerer, at det kan være 
vanskeligt ikke at have en hukommelse, der er fuld intakt, så er det rart, at medarbej-
derne kan støtte, så værdigheden fastholdes. Beboer henviser positivt til faste regler og 
aftaler, der er lavet i forbindelse med rygning og indtag af alkohol.  

Tilsynet har desuden dialog med beboere, som færdes på fællesarealerne under tilsynet, 
disse giver alle udtryk for, at de modtager hjælp i det omfang, som de har behov for, og 
tilkendegiver stor tilfredshed med at bo på Bakkegården. Samtidig oplyser beboerne, at 
der er et godt fællesskab, og at de har stor fornøjelse af at være sammen med de øvrige 
beboere på fællesarealerne.  

Medarbejderne orienterer om, at der arbejdes efter den personcentrerede omsorg og 
principperne ved Eden Alternative, hvor der er meget opmærksomhed på hverdagen og 
det at skabe et meningsfuld liv for beboerne. Dertil oplyser medarbejderne, at der er fo-
kus på at skabe et hjem og en dagligdag, som ikke er institutionspræget. Plejen tager ud-
gangspunkt i beboerens behov, og det er beboeren, som bestemmer, hvordan livet skal 
leves. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes medbestemmelse praktiseres i hverda-
gen, og hvordan der er fokus på at skabe respektfuld og værdig pleje for målgruppen. 
Medarbejderne kan ligeledes redegøre for diverse redskaber og værktøjer, der anvendes 
for at forebygge magtanvendelse. Hertil oplyser medarbejderne, at alle medarbejder-
grupper på Bakkegården har et fælles ansvar i forhold til at sikre en omsorgs- og respekt-
fuld pleje og behandling af beboerne.  

Bakkegården er opdelt i mindre bofællesskaber, hvor der er tilknyttet en fast medarbej-
dergruppe. Disse medarbejdere har alle et godt kendskab til beboerne i bofællesskabet 
og har opbygget et tæt relationsbånd med beboerne.  

Om morgenen fordeles beboerne mellem medarbejderne. Det er ikke nødvendigvis den 
samme medarbejder, som varetager plejen hver dag, idet beboernes behov er omdrej-
ningspunktet, og derved er kontinuitet i forhold til medarbejder ikke den væsentlige fak-
tor. For at understøtte indsatsen er der udarbejder personcentrerede døgnplaner for alle 
beboere, hvor der på tydelig vis er beskrevet det niveau og den hjælp, der skal ydes, så 
der kan skabes kontinuitet i udførelsen af de leverede indsatser. 

Der arbejdes med kontaktperson i forhold til sikring af dokumentationsarbejdet. Hertil er 
der opmærksomhed på, at nogle områder varetages af social- og sundhedsassistent og an-
dre af sygeplejerske. Nå beboerne flytter ind på Bakkegården, bliver der i samarbejde 
med de pårørende udarbejder livshistorie.  

Medarbejderne oplyser, at den rehabiliterende tilgang er en integreret del af den daglige 
indsats. Beboerne har mulighed for at deltage i hverdagens gøremål i det omfang, de kan. 
Den rehabiliterende indsats gør livet værd at leve for hver enkelt beboer, fordi de er ak-
tive og kan være med til at gøre en forskel i hverdagen – også selv om de har et stort ple-
jebehov. 

I forhold til rengøringsindsatsen, er der ansat faste rengøringsassistenter, som primært 
varetager rengøringsopgaverne i beboernes boliger og på fællesarealerne.  

Medarbejderne oplyser, at de varetager den daglige rengøring og sikrer, at hygiejnen i 
køkkenet er i orden. Der arbejdes med spritklude til at aftørrer overflader både i boligen 
og på fællesarealerne. Dertil er der indarbejdet en fast struktur i forhold til rengøring af 
beboernes hjælpemidler.  
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3.2.2 Mad og måltider 

Data 

 

Beboerne giver alle udtryk for, at maden er tilfredsstillende og af god kvalitet. En beboer 
fortæller dog, at maden om aftenen nogle gange opleves lidt kold. Beboer har talt med 
medarbejderne om dette, som har henført problemet til køkkenet. 

Beboerne nævner, at måltiderne generelt opleves hyggelige, og at der er god snak og 
stemning under måltidet. En beboer fortæller, at der er mulighed for at dele en flaske vin 
med de øvrige beboere - og pointerer, at der er et godt miljø i bofællesskabet.  

Medarbejderne oplyser, at de har været på kursus i ”Værtskab og måltid”, hvor de blandt 
andet har lært om værtinderolle, om at skabe ro og hjemlighed under måltiderne, porti-
onsstørrelse, sammensætning af maden, hvordan maden skal anrettet til målgruppen og 
vigtigheden af indtag af korrekt antal kalorier og vitaminer.  

Medarbejderne fortæller, at de er meget bevidste om at skabe ro omkring måltidet. 
Dette kan fx opnås ved, at det blot er en enkelt medarbejder, som står for de praktiske 
opgaver ved måltidet. De øvrige medarbejdere sidder ned sammen med beboerne og un-
derstøtter via samtale eller hjælper de beboere, som har behov for dette. Beboerne har 
medindflydelse på maden, og køkkenpersonalet er i direkte dialog med beboerne vedrø-
rende menuønsker. 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med at inddrage beboerne i madlavningen Det 
er vigtigt, at beboerne kun bliver præsenteret for mindre små opgaver, så overblikket og 
succesen opleves. Fx kan en beboer pille æg, en anden skære tomater, en tredje dække 
bord mv. En anden måde at inddrage og skabe medindflydelse for beboerne på, er at ind-
drage beboerne i beslutningerne og planlægningen af maden 

Dertil oplyser medarbejderne, at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang under mål-
tidet, hvor maden anrettes, så beboerne selv kan forsyne sig fra små skåle. I forhold til 
maden er der også her mulighed for at arbejde ud fra beboernes individuelle spontane øn-
sker. Fx oplyser en medarbejder, at der i hendes bofællesskab var en dialog fra morgen-
stunden omkring ønske til frugtsalat. Medarbejderne griber straks denne mulighed og hen-
ter frugt i køkkenet og tilbereder en dejlig frugtsalat til beboerne.  

 

3.2.3 Træning og aktivitet  

Data 

 

Tilsynet observerer ingen aktiviteter under tilsynsbesøget. Tilsynet bliver oplyst, at der 
senere på aftenen vil blive afholdt et musikarrangement.  

Beboerne, som tilsynet taler med, kan med hjælp fra tilsynet redegøre for aktiviteter, 
som finder sted på centret. En beboer oplyser om træningstilbud og fortæller tilsynet om 
en tur i svømmehallen.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje og omsorg, som de har behov for.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den personcentrerede omsorg og principperne 
ved Eden Alternative, hvor beboernes individuelle behov sættes i centrum, og der skabes trivsel, så 
værdigheden bevares, og hverdagen bliver mindre institutionaliseret. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne giver udtryk for, at maden er tilfredsstillende og af god kvalitet. Dertil 
er det tilsynets vurdering, at beboerne finder måltiderne hyggelige, og at der er god stemning under 
måltiderne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med stor faglighed kan redegøre for, hvordan måltiderne tilrette-
lægges og afholdes i overensstemmelse med målgruppens udfordringer og med udgangspunkt i den vi-
den, der er erhvervet under kurset ”Værtskab og måltid”. 
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Beboer er dog lidt i tvivl, om det var sammen med en medarbejder.  

Dertil kan beboerne oplyse om hyggelige stunder på fællesarealerne. En beboer fortæller, 
at han ikke ønsker at deltage i aktiviteter. Beboer oplyser, at han er bevidst om, at han 
har trukket sig tilbage. Beboer mener ikke at have behov for sociale arrangementer.  

Der udarbejdes et ugentligt program for aktiviteter, som hænger i alle bofællesskaberne. 
Det er op til medarbejderne at motivere og få inddraget beboerne i aktiviteterne. Medar-
bejderne oplyser, at beboerne inviteres med til aktiviteterne, ofte skal aktiviteterne først 
italesættes om morgenen, da beboerne ellers har svært ved at forholde sig til disse - og 
der kan skabes unødvendig forvirring. 

Medarbejderne beskriver, at de har et godt kendskab til beboernes ønsker til aktiviteter 
qua beboernes livshistorie, som de pårørende ofte har udarbejdet.  Medarbejderne poin-
terer, at målgruppens udfordringer gør, at man ofte må gribe mulighederne for aktivite-
ter i nuet.  

Medarbejderne oplyser, at der udbydes et varieret udvalg af aktiviteter. Lige fra fredags-
rock, søndagsmatine, træning, wellness, besøg af hunde og børn og diverse fester.  

Dertil kommer musikterapeuten rundt i alle bofællesskaberne.  

”Oplevelsesmageren” er ligeledes et daglig tilbud til beboerne. Medarbejderne beskriver, 
at disse aktiviteter er meget målrettet den mandlige gruppe, idet der er aktiviteter i 
værkstedet, fisketure og rygning af ost og sild.  

Ligeledes er der medarbejdere, som er ansat udelukkende til at lave målrettede aktivite-
ter med beboerne. Tilsynet bliver desuden fremvist wellness og sanserummet, som benyt-
tes aktivt i hverdagen.  

På centret er der ligeledes 5 får, 40 fugle og 3 katte. Det forsøges at få beboerne inddra-
get så meget som muligt både i forhold til fordring af dyrene og rengøring af dyrenes 
bure.  

Medarbejderne oplyser, at de er opmærksomme på, at nogle beboere trækker sig, og at 
dette kan være tegn på ensomhed. Der arbejdes med at inddrage og inviterer beboerne 
med i fællesskabet. Det er altid en balancegang, idet flere af beboerne ikke kan rumme 
tæt kontakt gennem længere tid, og derved har behov for at trække sig lidt tilbage.  

 

3.2.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data 

 

Tilsynet observerer venlig og imødekommende kommunikation med beboerne på fælles-
arealerne. Medarbejderne hilser og kommunikerer med de beboere, som færdes og ophol-
der sig på fællesarealerne. Det observeres, at medarbejderne i deres interaktion med be-
boerne udviser tålmodighed og forståelse. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere har 
kendskab til beboernes hukommelsesmæssige udfordringer og adfærdsmønster. 

Tilsynet møder en gruppe beboere, som er samlet omkring et kaffebord. Beboerne oplyser 
alle, at det er dejligt at bo på centret. Beboerne pointerer flere gange, at de finder hin-
andens selskab hyggeligt, og at de er tilfredse med medarbejderne. 

Tilsynet bliver kontaktet af en beboer, som har behov for hjælp til at finde sin bolig. Til-
synet leder efter en medarbejder, og den eneste tilgængelige sidder bag en låst dør og 
doserer medicin. Det er tilsynets vurdering, at medicindispensering ikke er hensigtsmæs-
sigt i eftermiddagstimerne i forhold til, at det kan være vanskeligt at sikre værdige ram-
mer og imødekomme beboernes behov, når medarbejdere ikke er synlige på fællesarea-
lerne. Dertil er det tilsynet vurdering, at det er vigtigt, at dispensering kan foregå ufor-
styrret, dette kan være vanskeligt at imødekomme netop i eftermiddagstimerne.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der udbydes et varieret tilbud at aktiviteter samt mulighed for træning. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hverdagen på Bakkegården. Tilsynet vurderer, at med-
arbejderne er fagligt bevidste om betydningen af, at beboerne har en aktiv og meningsfuld hverdag. 
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Tilsynet observerer desuden en anden beboer, som gennem flere timer færdes rundt på 
centret. Tilsynet møder flere gange denne beboer på områder uden for bofællesskaberne. 
Nogle beboere er i gang med at flytte lamper og er i kontakt med elektriske installatio-
ner. Tilsynet bliver bekymret for beboernes sikkerhed og retter henvendelse til medarbej-
derne, som ikke finder anledning til bekymring.  

Under tilsynet rundgang på centret bemærker tilsynet, at der i to bofællesskaber står 
store metalvogne fremme med rent sengelinned og håndklæder. En beboer oplyser til til-
synet, at hun ikke bryder sig om, at dette står fremme. Det er tilsynets vurdering, at vog-
nene giver et institutionspræg og ikke helt er i tråd med Bakkegårdens intentioner om at 
skabe hjemlig stemning. Tilsynet bliver senere oplyst, at vognene ikke er blevet tømt, 
idet der har været personalemøde på tilsynsdagen. 

Beboerne er overordnet meget tilfredse med medarbejderne og finder, at der er en god 
omgangstone og adfærd på centret. En beboer nævner, at der tidligere har været en 
medarbejder, som ikke var venlig. Beboer oplevede i den forbindelse, at ledelsen straks 
trådte til og beskyttede beboer. Samme beboer oplyser, at medarbejderne brænder for 
deres job, og at der altid er tid og rum til en god dialog. 

Medarbejderne beskriver over for tilsynet, hvordan de anvender en respektfuld kommuni-
kation i hverdagen. Medarbejderne beskriver, at det er vigtigt at tilpasse kommunikatio-
nen til beboernes adfærdsmønster og behov. 

En medarbejder beskriver, hvordan en beboer holder meget af humor, og hvorledes med-
arbejder således benytter humor i sin tilgang til beboeren. 

En medarbejder fortæller, at kendskab til beboerne er vigtigt. Det er vigtigt at kommuni-
kere i øjenhøjde og møde beboerne med et roligt sind. Nonverbalt sprog kan være hen-
sigtsmæssigt, fx at give kram og berøring, idet flere beboere kan have det svært med for 
meget verbal kommunikation.  

Medarbejderne oplyser desuden, at det er vigtigt at aflæse beboernes kropssprog og hele 
tiden være bevidst om beboernes reaktioner.  

Der er fokus på at vise respekt for beboerne ved ikke at tale højt og åbent om problem-
stillinger på fællesarealer. Beboernes boliger benyttes til at skærme beboerne, når der er 
for meget uro, eller når beboerne ikke kan magter for mange indtryk. Ligeså oplyser en 
medarbejder, at en respektfuld en-til-en samtale bedst kan udføres i beboernes bolig.  

3.3 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

3.3.1 Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling 

Data 

 

Leder oplyser, at personaleomsætningen generelt er lav. Der er er en stor fast stabil med-
arbejdergruppe med mange års erfaring. Leder pointerer, at der er fokus på, at medar-
bejderne besidder de rette kompetencer og den rette indstilling og udviser forståelse for 
at arbejde med målgruppen samt efter principperne i Eden Alternative.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne i deres interaktion med beboerne udviser tålmodighed og forstå-
else. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere har kendskab til beboernes hukommelsesmæssige ud-
fordringer og adfærdsmønster. 

Det er tilsynets vurdering, at medicindispensering ikke er hensigtsmæssig i eftermiddagstimerne både i 
forhold til, at det kan være vanskeligt at sikre værdige rammer og imødekomme beboernes behov, når 
medarbejdere ikke er synlige på fællesarealerne samt i forhold til at fastholde sikkerhed i medicinhånd-
teringen. 

Tilsynet vurderer, at de interviewede beboere oplever god kontakt og dialog med medarbejderne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt bevidste om at skabe god kontakt og dialog med bebo-
erne. 
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I øjeblikket er der et par stillinger ledige, og der er igangsat ansættelsessamtaler.  

Der er generelt en lav sygefraværsprocent, som den seneste måned har været på 2%. Fra-
værsprocenten svinger mellem 2 - 4,5% typisk – afhængig af årstid (vinterforkølelser) og 
evt. langtidssyge medarbejdere. Der arbejdes med tæt opfølgning og samtaler i forbin-
delse med sygefravær.  

Bakkegården arbejder med at skabe sammenhæng mellem de forskellige arbejdsopgaver 
og tværfaglighed i opgaveløsningerne omkring borgeren.  

Leder beskriver, at alle medarbejdere gennemgår en basisuddannelse for derved at have 
det samme fundament. Forløbet består af Bakkegårdens tre dages kursus om demens og 
et tre dages kursus i Eden Alternative. Dertil er der i MUS-samtalerne indbygget faste te-
maer, som er med til at sikre, at medarbejderne besidder rette kompetencer og kan me-
stre disse i hverdagen. 

Ledelsen beskriver, at der er stor uddannelsesaktivitet på Bakkegården og mulighed for 
efteruddannelse for medarbejderne. I øjeblikket er to social- og sundhedsassistenter på 
akademiuddannelse for at blive opkvalificeret på et højere niveau.  

Medarbejderne oplyser, at alle har det samme faglige fundament og uddannelse i forhold 
til demens og Eden alternatives grundregler og værdier. Der er dog stor forskel på den en-
kelte medarbejderes erfaring og øvrige kompetencer. Medarbejderne er af den opfat-
telse, at der er rig mulighed for kompetenceløft, og at der i hverdagen er fokus på viden-
deling og sparring. 

En medarbejder oplyser, at hun går til kompetenceudviklingssamtaler hos udviklingssyge-
plejersken. Dertil er der medarbejdere på Bakkegården, som besidder særlige ressourcer, 
fx er der en medarbejder, man kan benytte i forhold til at få hjælp til at forebygge volds-
hændelser og udadreagerende adfærd. Ligeså er der forflytningsvejledere, som arbejder 
på tværs af huset. 

Der arbejdes med overlapning mellem de forskellige vagtlag. Omsorgssystemet Nexus an-
vendes til at dokumentere og videreformidle informationer om beboerne. Kun særlige in-
formationer gives mundtligt. Aftensygeplejerske og en aktivitetsmedarbejder møder for-
skudt af vagterne for på den måde at sikre ro og kontinuitet mellem vagtlagene. 

 

3.3.2 Tværfagligt samarbejde 

Data 

 

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes tværfagligt med beboerkonferencer, ligeså er der 
i hverdagen mulighed for faglig dialog, såt problemstillinger løses med det samme. 

Medarbejderne fremhæver specielt samarbejdet til køkkenet og fysio- og ergoterapeut, 
som meget brugbart og pointerer, at de altid iværksætter tiltag med det samme, når der 
opstår behov for dette.  

Ligeså nævner medarbejderne samarbejdet med medarbejdere fra service, teknik og ren-
gøringen som meget konstruktivt og brugbart i hverdagen.   

Der arbejdes med tavlemøder, hvor beboerne gennemgås dagligt, her er der opmærksom-
hed på særlige udfordringer, observationer mv. I nogle bofællesskaber er der igangsat en 
særlig triageringsmodel i forhold til beboernes adfærdsmønster.  

Medarbejderne fortæller, at der er tid til faglig sparring, hvor udvikling og faglighed er i 
spil i dagligdagen sammen med beboere, familier og kolleger. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at de organisatoriske rammer på Bakkegården understøtter og sikrer en tværfaglig og 
dynamisk organisation.  

Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssig er et stort fokus på, at medarbejderne besidder kom-
petencer i forhold til demensområdet og principperne i Eden Alternative. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne besidder rette faglige kompetencer, og at der er gode muligheder 
for kompetenceudvikling samt sparring og videndeling i hverdagen. 
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Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever, at der er et meget tilfredsstillende tværfagligt samar-
bejde på Bakkegården, hvor alle faggrupper har en aktiv rolle, så beboernes behov altid imødekommes.  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 151 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. 

 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale-, pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter 
deres og de pårørendes opfattelse fungerer.  

 

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 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 res-
sourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med hen-
blik på at få overensstemmelse mellem beboernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejder-
nes 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.  
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De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews og observation. Samlet 
set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kva-
liteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn og observationer samt det foreliggende bag-
grundsmateriale. 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 

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. 
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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 beboerne.  

 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag og oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside indgår i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte helhedstilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/el-
ler socialfaglig baggrund. 
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5. 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. 


