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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 plejeboliger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt om 
det konkrete Seniorcenter. 

 

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 de 
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 

 

 

Birgitte Sloth  Gitte Ammundsen 
Partner  Senior Manager 
Tlf.: 2810 5680 Tlf. 4189 0506 
E-mail: bsq@bdo.dk gia@bdo.dk 

Partneransvarlig Projektansvarlig  

 

 

 

  

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

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

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Seniorcenter Bakkegården er, at forholdene kan karakteriseres som  

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, 
at Bakkegården arbejder målrettet og konstruktivt med værdighedspolitikken gennem arbejdet med Eden-
principperne, personcentreret omsorg og BPSD-modellen. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver, som de har behov for. 
Beboerne er generelt tilfredse med såvel omfanget som kvaliteten af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, 
at medarbejderne har en god faglig forståelse for arbejdet med personlig pleje og praktisk hjælp, herunder 
den personcentrede omsorg og Eden-principperne. Tilsynet vurderer, at en medarbejder på fællesarealet 
ikke følger retningslinjerne for brug af handsker og korrekt håndhygiejne, ligesom to medarbejdere har 
henholdsvis armbåndsur, ringe og armbånd på. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden og måltiderne. Det er tilsynets vurdering, at medar-
bejderne fagligt reflekteret kan redegøre for overvejelser i forhold til afholdelse af gode måltider, der 
understøtter beboernes oplevelse af livskvalitet. Tilsynet vurderer, at de måltider, som tilsynet observerer, 
afholdes i overensstemmelse med principperne for det gode måltid. I et ud af tre observerede frokostmål-
tider overholdes principper for det gode måltid ikke i alle tilfælde, da oprydning er i gang, imens enkelte 
beboere fortsat spiser. 

 

Tilsynet vurderer, at der gennem tilbud om forskellige gøremål i høj grad er fokus på beboernes individuelle 
behov og trivsel, så værdigheden bevares, og hverdagen bliver meningsfuld og mindre institutionaliseret. 
Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med hverdagen på Bakkegården. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne er fagligt reflekterede i forhold til betydningen af, at beboerne har en aktiv og meningsfuld 
hverdag. 

 

Tilsynet vurderer, at der er en individuel, omsorgsfuld og ligeværdig kommunikation imellem medarbejdere 
og beboere på fællesarealerne. Beboerne er generelt tilfredse med kontakten til medarbejderne. Medar-
bejderne kan fagligt redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og anerkendende kommunikation og 
adfærd i mødet med beboerne. 

 

Det er tilsynets vurdering, at der under begge observationsstudier foregår respektfuld og anerkendende 
kommunikation med beboerne. Tilsynet vurderer, at hjælpen tilrettelægges og udføres med udgangspunkt 
i at sikre beboernes selvbestemmelsesret og med særdeles tilfredsstillende fokus på den rehabiliterende 
tilgang. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har godt kendskab til beboernes særlige behov, og at der i høj 
grad tages hensyn hertil i udførelsen af hjælpen. Tilsynet vurderer, at medarbejder i det ene observations-
studie følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne, hvorimod der i det andet observationsstudie 
ikke foretages korrekt afspritning af hænder umiddelbart efter handskeskift. Håndhygiejne udføres først 
efter, at boligen er forladt. I samme observationsstudie er medarbejders påklædning ikke i overensstem-
melse med de hygiejniske retningslinjer. 
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Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre den nødvendige faglighed og kompetenceud-
vikling på Bakkegården. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at de har de nødvendige 
faglige kompetencer, og de er tilfredse med mulighederne for kompetenceudvikling. Det er tilsynets vurde-
ring, at organiseringen og rammerne på Bakkegården understøtter muligheden for et godt tværfagligt sam-
arbejde. 

 

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. 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på håndhygiejne, herunder korrekt brug af handsker 
og afspritning af hænder i forlængelse af udført opgave. 

2. Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på korrekt påklædning i forbindelse med udførelse 
af personlig pleje samt ophold på fællesarealer.  
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2. OPLYSNINGER OM PLEJEBOLIGER 

Oplysninger om plejeboliger og tilsynet 

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

Leder: Mette Thoms 

Antal boliger: 107 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 14. april 2021 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med leder 

• Interview af 3 beboere 

• Interview af pårørende 

• Observationsstudier 

• Gruppeinterview med 4 medarbejdere (4 social- og sundhedsassistenter) 

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

Tilsynsførende: 

Manager Gitte Duus Andersen, Sygeplejerske 

Seniorkonsulent Christina Frederikke Olsson, Kandidat i folkesundhedsvidenskab 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på sidste års tilsyn.  

Ledelsen fortæller, at det er blevet drøftet med medarbejderne, hvordan medicindispen-
seringen skal foregå, og arbejdsgangen er beskrevet i vejledningerne. Der foretages medi-
cinaudits for at sikre, at medicindispenseringen foregår korrekt.  

Vedrørende fokusområder i kvalitetsarbejdet fortæller ledelsen, at der blandt andet er 
arbejdet med det gode måltid. Mange medarbejdere har været på kursus i rollen som 
måltidsvært, og der er blevet udarbejdet pjecer vedrørende rammerne for det gode mål-
tid. Ifølge ledelsen skal der arbejdes med at gøre måltiderne mere personcentrerede.  

Seniorcentrets terapeuter er blevet undervist i dysfagi. De er nu ved at færdiggøre under-
visningsmaterialet til medarbejderne, der skal undervises til efteråret. 

Øvrige fokusområder i kvalitetsarbejdet er dokumentation, og medarbejderne sidemands-
oplæres i anvendelsen af omsorgssystemet. Der er fokus på at få etableret den røde tråd i 
dokumentationen, og det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne er rigtigt godt på vej. 
Der er både fokus på den almene dokumentation samt dokumentation i forhold til magt 
og BPSD. BPSD-modellen hjælper i høj grad medarbejderne med at blive skarpe på, hvilke 
symptomer de skal observere hos beboerne.   

Ledelsen forklarer, at de på seniorcentret har stort fokus på at sætte den enkelte beboer 
og dennes individuelle behov i centrum, så hver enkelt beboer bevarer sin værdighed og 
lever en så normal og mindst muligt institutionaliseret hverdag som muligt. Derfor er der 
også fokus på, at sprog og betegnelser på Bakkegården er hjemlige og ikke institutions-
prægede. Fx har Bakkegården boenheder i stedet for afdelinger og gøremål i stedet for 
aktiviteter. 

Ledelsen fortæller, at værdighedspolitikken er drøftet i fx pårørenderådet, og at der i øv-
rigt arbejdes ud fra Gladsaxe Kommunes værdier, personcentreret omsorg og Eden-prin-
cipperne.  

3.2 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.2.1 Personlig pleje og praktisk hjælp herunder rehabilitering  

Data 

 

Observation: 

Beboerne fremstår soignerede, ligesom boliger og hjælpemidler er rengjorte i overens-
stemmelse med beboernes habitus. Fællesarealer er rene og ryddelige. Der ses vasketøj 
på tørrestativer, hvilket giver en hjemlig atmosfære. 

Tilsynet observerer i en boenhed, at en medarbejder kommer gående på gangen sammen 
med en beboer, som guides med en let hånd på ryggen ind i spisestuen. Medarbejder 
trækker stolen ud og siger venligt til beboer, at hun kommer med en kop kaffe om lidt. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra sidste års tilsyn. 

Det er tilsynets vurdering, at Bakkegården arbejder målrettet og konstruktivt med værdighedspolitikken 
gennem arbejdet med Eden-principperne, personcentreret omsorg og BPSD-modellen.  
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Tilsynet bemærker, at medarbejder bærer handsker under hele forløbet. Medarbejder ta-
ger først handskerne af, efter at kaffen er skænket. Medarbejder afspritter ikke sine 
hænder efter aftagning af handsker.   

I en boenhed observerer tilsynet en medarbejder, som har armbåndsur på i køkkenet. I en 
anden boenhed har en medarbejder armbåndsur, ringe og armbånd på under måltidet. 

 

Beboere: 

To ud af de tre beboere, som tilsynet taler med, er meget tilfredse med hjælpen. Det er 
beboernes oplevelse, at de er meget selvhjulpne, men at de modtager den hjælp, de har 
behov for. Ifølge beboerne er det nogenlunde de samme medarbejdere, der kommer hos 
dem, og medarbejderne kender deres behov for hjælp. Det er beboernes oplevelse, at de 
har selvbestemmelse, og at til- og fravalg respekteres af medarbejderne.  

En beboer fremstår meget opgivende og bliver hurtigt ked af det og grædende under in-
terviewet. Beboer giver udtryk for en oplevelse af, at hun ikke altid får den hjælp, hun 
har behov for, ligesom hun er utilfreds på en række andre områder. Tilsynet spørger ind 
til beboers oplevelser, men beboer har svært ved at redegøre yderligere. En medarbejder 
redegør efterfølgende fagligt reflekteret for beboers person og situation. Ifølge medar-
bejder kan beboers humør være meget svingende, og der er stort fokus på at understøtte 
beboers trivsel og velvære. Der er igangsat en række indsatser i forhold til beboer, hvil-
ket bekræftes af ledelsen.   

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at de har stort fokus på egenomsorg og selvbestemmelse. Der 
tages udgangspunkt i den individuelle beboer og beboerens ønsker og behov. I forbindelse 
med beboerkonferencer gøres brug af beboernes livshistorier, og pårørende inddrages i 
det omfang, de ønsker. Det er medarbejdernes oplevelse, at de har et rigtigt godt og tæt 
samarbejde med beboernes pårørende.  

Viden om beboernes ønsker, behov og vaner opnås netop gennem dialog med pårørende 
og ved at være sammen med beboerne. Medarbejderne gør meget ud af at have et godt 
kendskab til beboerne. Det er vigtigt, at den opnåede viden og observationer dokumente-
res i omsorgssystemet. Der arbejdes med Tom Kitwoods blomst, Eden-principperne, per-
soncentreret omsorg og BPSD-modellen.   

Medarbejderne fortæller, at den rehabiliterende tilgang er en integreret del af den dag-
lige personlige pleje og praktiske hjælp. Ifølge medarbejderne er de meget opmærk-
somme på at aflæse beboerne og møde dem, hvor de er. Det er vigtigt, at beboerne ikke 
oplever nederlag i forhold til deres ressourcer, men at medarbejderne observerer og 
hjælper beboerne med at prioritere deres ressourcer.  

Medarbejderne redegør for, hvordan plejen tilrettelægges, så hjælpen kan udføres hen-
sigtsmæssigt og uden forstyrrelser. Ifølge medarbejderne sørger de fx for, at alle nødven-
dige remedier er inden for rækkevidde, inden plejen påbegyndes.  

Medarbejderne er bekendte med arbejdsgangene i forhold til tilbagemeldinger ved æn-
dringer i støtten/hjælpen og beboerens tilstand. Ifølge medarbejderne sparrer de med 
kollegaer og udfører relevante handlinger, som fx TOBS. Ændringerne dokumenteres.  

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver, som de har behov 
for. Beboerne er generelt tilfredse med såvel omfanget, som kvaliteten af hjælpen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har en god faglig forståelse for arbejdet med personlig pleje og 
praktisk hjælp, herunder den personcentrede omsorg og Eden-principperne. 

Tilsynet vurderer, at en medarbejder i en situation ikke følger retningslinjerne for brug af handsker og 
korrekt håndhygiejne, ligesom to medarbejdere har henholdsvis armbåndsur, og armbåndsur, ringe og 
armbånd på. 
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3.2.2 Mad og måltider 

Data 

 

Observation: 

Tilsynet mødes fra morgenstunden af en duft af friskbagt brød. Der observeres et varieret 
udvalg af morgenmad, herunder franskbrød, boller, grød, yoghurt og diverse pålæg. Der 
serveres friskbrygget kaffe og juice.  

I en boenhed serveres frisk frugt. En beboer sidder og spiser morgenmad - havregrød fra 
en rød tallerken. I en anden boenhed sidder to beboere ligeledes og nyder morgenmaden. 
To beboere sidder sammen om formiddagen og nyder en ostemad. Der serveres friske 
drikkevarer efter beboernes ønsker. Tilsynet observerer en beboer, der er iført et spise-
stykke på trods af, at beboer ikke længere spiser eller drikker. 

Tilsynet observerer dele af frokostmåltiderne på tre boenheder.  

I en boenhed observerer tilsynet, at der serveres smørrebrød anrettet med forskellig pynt 
og individuelt tilpasset den enkelte beboer. En beboer får fx en kartoffelmad, og en an-
den beboer nyder en fiskefrikadelle. Der spilles rolig musik, og beboerne sidder samlet 
ved mindre borde. Der er medarbejdere ved bordene, som støtter de beboere, som har 
behov for dette. Medarbejderne spiser sammen med beboerne. Der skåles og synges. Til-
synet observerer ingen unødige forstyrrelser under måltidet. 

I en anden boenhed sidder beboere og medarbejdere samlet ved et langbord. Måltidet er 
netop indtaget, da tilsynet ankommer, og stemningen er rolig. Der er let dialog ved bor-
dene. Enkelte medarbejdere er optagede af praktiske opgaver.  

I en tredje boenhed sidder beboerne samlet i fællesrummet og indtager det frisksmurte 
smørrebrød. Der er hyggelig dialog ved bordene. Beboerne fortæller tilsynet, at maden 
smager dejligt. En medarbejder er i gang med at rydde op og fylde opvaskemaskinen på 
trods af, at alle beboere endnu ikke er færdige med at spise. 

 

Beboere: 

Beboerne er tilfredse med den mad, der serveres. En beboer giver udtryk for, at maden 
indimellem er lidt kedelig, imens den andre gange er rigtig dejlig. Der er mulighed for al-
ternativer, hvis der er noget, man ikke bryder sig om. Måltiderne er hyggelige og rare.   
 
Medarbejdere: 

Ifølge medarbejderne starter det gode måltid med, at man får stimuleret sine sanser, som 
fx friskbagt brød og friskbrygget kaffe, der dufter i hele boenheden. Maden skal være ind-
bydende og pænt anrettet. Medarbejderne fortæller, at roller og ansvar er fordelt imel-
lem medarbejderne, inden måltidet påbegyndes. Beboerne har faste pladser, så de sidder 
sammen med medbeboere, som de kan sammen med. Det er vigtigt at skabe ro omkring 
måltiderne, og medarbejderne sørger for kun at udføre praktiske opgaver af relevans for 
måltidet. TV og radio er slukket. Medarbejderne sidder med til bords og spiser sammen 
med beboerne, og en specifik medarbejder har rollen som måltidsvært, der sørger for 
servering mv. Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for eksempler på, hvordan de un-
derstøtter beboerne i at anvende deres ressourcer under måltiderne. Det er medarbejder-
nes oplevelse, at de har et rigtigt godt samarbejde med personalet i køkkenet, så bebo-
erne i høj grad imødekommes i deres individuelle behov og ønsker i relation til maden og 
måltiderne.  

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden og måltiderne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for overvejelser i forhold til afhol-
delse af gode måltider, der understøtter beboernes oplevelse af livskvalitet.  

Det er tilsynets vurdering, at de måltider, som tilsynet observerer, afholdes i overensstemmelse med 
principperne for det gode måltid. I et tilfælde ud af tre observerede frokostmåltider overholdes prin-
cipper for det gode måltid ikke, idet oprydning er i gang, imens enkelte beboere fortsat spiser.  
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3.2.3 Træning og aktivitet  

Data 

 

Observation: 
På seniorcentret observeres en hjemlig indretning med flere små hyggekroge, der indby-
der til social aktivitet og samvær. På flere afdelinger er der dyr, og der er får i gårdha-
ven. Tilsynet observerer beboere, der er i gang med følgende gøremål: 

• En beboer sidder og løser kryds og tværs 

• En beboer sidder og ser fjernsyn 

• To beboere sidder og drikker en kop kaffe sammen med en medarbejder 

• En beboer hjælper med at tømme opvaskemaskine 

• Tre beboere sidder sammen med to medarbejdere og ser fjernsyn og tegner 

• En medarbejder gangtræner sammen med en beboer, og der spilles musik 

• En beboer er i dialog med en medarbejder, som sidder i en lænestol 

 
Beboere: 
Beboerne er tilfredse med tilbuddet om træning og muligheder for gøremål og socialt 
samvær. Der er fx mulighed for gåture, og beboer er tit med ude at gå. Beboer fortæller, 
at man har lov til at sige nej tak – der er ingen tvang.  
 
Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at de har stort fokus på at tilbyde beboerne både individuelle 
og fælles gøremål. Ifølge medarbejderne er de opmærksomme på at understøtte bebo-
erne i at mødes i nogle fællesskaber, hvis det fx erfares, at nogle beboere har samme in-
teresser. Medarbejderne fortæller, at de fx synger og quizzer med beboerne i det om-
fang, det kan lade sig gøre. Der gås ture og fodres får. Seniorcentret har musikterapeu-
ter, en aktivitetsmedarbejder og en oplevelsesmager, der har fokus på at skabe en me-
ningsfuld hverdag for beboerne. Der gøres ligeledes i høj grad brug af sanserummet. 

 

3.2.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data 

 

Observation: 

Medarbejderne hilser venligt på beboerne, der er en venlig, imødekommende og omsorgs-
fuld omgangstone. Tilsynet observerer, at medarbejderne er nærværende og synlige i bo-
enhederne. Der er en rolig og hjemlig stemning. Flere af beboerne hilser venligt på tilsy-
net og indleder dialog. En beboer fortæller og viser rundt, mens en anden beboer byder 
velkommen. Beboerne fremstår veltilpasse, smilende og rolige. 

 
Beboere: 

Beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne, og de er meget tilfredse 
med tonen og omgangsformen på Bakkegården. En beboer fortæller, at hun er rigtig glad 
for at være på Bakkegården, da hun oplever, at man kan grine og have det sjovt med de 
fleste beboere og medarbejdere. Ifølge beboer er personalet hjælpsomme og glade. De er 
venlige og respektfulde, men det bedste er, at man kan grine sammen. Det elsker beboer. 

En beboer er mindre tilfreds med kontakten til medarbejderne og oplever ikke altid, at 
medarbejderne har en god tone. Tilsynet henviser til beskrivelserne indledningsvist under 
målet for personlig pleje.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der gennem tilbud om forskellige gøremål i høj grad er fokus på beboernes indivi-
duelle behov og trivsel, så værdigheden bevares, og hverdagen bliver mindre institutionaliseret. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hverdagen på Bakkegården. Det er tilsynets vurdering, 
at medarbejderne er fagligt reflekterede i forhold til betydningen af, at beboerne har en aktiv og me-
ningsfuld hverdag. 
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Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at de gør meget ud af at være venlige, respektfulde og værdige 
i deres kommunikation med beboerne. Det er vigtigt at møde beboerne ligeværdigt og i 
øjenhøjde. Beboerne mødes med en individuelt tilpasset tilgang, da beboerne er forskel-
lige. Nogle beboere er mest trygge ved en rolig og omsorgsfuld tilgang, imens andre bebo-
ere i højere grad ønsker, at dialogen er præget af skæg og ballade. Medarbejderne er op-
mærksomme på ikke at tale fagsprog til beboerne, men at tale hverdagssprog, som bebo-
erne kan forstå. Ifølge medarbejderne er det afgørende at se mennesket og ikke sygdom-
men. I forhold til seniorcentrets målgruppe af beboere med demens er det særligt vigtigt 
at gøre brug af korte og præcise sætninger, mimik, kropssprog, spejling og guidning.  

Medarbejderne oplever, at der er tillid til, at man kan tale med en kollega, hvis man op-
lever en kommunikation, der er mindre hensigtsmæssig. Ifølge medarbejderne taler de 
med hinanden om, at man skal kunne skelne imellem den faglige og den personlige kritik.  

 

3.2.5 Observationsstudier 

Data 

 

Tilsynet har foretaget to observationsstudier af udførelse af hjælp til personlig pleje: 

 

Kommunikation  

Personlig pleje på badeværelse: 

Medarbejder taler i en venlig, rolig og respektfuld tone. Beboer tiltales ved fornavn.  

Under plejen er der sparsom dialog. Medarbejder spørger ind til emner, som optager be-
boer, og indgår selv i dialogen med egne oplevelser på relevant vis.  

 

Personlig pleje i seng: 

Medarbejder indleder besøget med at hilse på beboer. Beboers fornavn anvendes. Kom-
munikationen foregår i en venlig, rolig og respektfuld tone. Medarbejder er opmærksom 
på at give beboer plads og tid til at udtrykke sig.  

 

Selvbestemmelse og medindflydelse  

Personlig pleje på badeværelse: 

Plejen foregår ud fra en fast rutine, som er tilpasset beboer. Beboer inddrages i tilrette-
læggelsen, og medarbejder er opmærksom på at spørge ind til beboer på relevante tids-
punkter. Medarbejder italesætter løbende sine handlinger og sikrer sig, at beboer er ind-
forstået med de handlinger, der foretages.  

Efter at plejen er udført, serveres morgenmad i boligen efter beboers ønske. Medarbejder 
spørger beboer med hensyn til drikkevarer og oplyser tilsynet om, at der i beboers køle-
skab er de særlige drikkevarer, som beboer nyder at drikke.  

 

Personlig pleje i seng: 

Indledningsvis har medarbejder varmet vaskeklude efter beboers ønske. Medarbejder 
spørger ind til beboer og sikrer sig, at beboer er klar, inden plejen påbegyndes. Under 
plejen informeres beboer løbende om de handlinger, som medarbejderen foretager sig.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er en individuel, omsorgsfuld og ligeværdig kommunikation imellem medarbej-
dere og beboere på fællesarealerne. Beboerne er generelt tilfredse med kontakten til medarbejderne.   

Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og anerkendende kommunika-
tion og adfærd i mødet med beboerne. 
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På badeværelset tempereres vandet i samarbejde med beboer, og beboer bekræfter, at 
det er okay, at medarbejder rydder op, imens beboer vasker sig. 

Plejen foregår på rutineret vis og ud fra beboers rutiner og vaner.  

 

Rehabilitering 

Personlig pleje på badeværelse: 

Medarbejder er yderst opmærksom på, at beboer anvender sine ressourcer og er delta-
gende i så meget af plejen som muligt. Eksempelvis tager beboer selv blusen af og på 
med let støtte samt vasker sig i ansigtet. Medarbejder er støttende og motiverende, og 
medarbejder anerkender beboer for sin indsats på et passende niveau. Medarbejder er 
flere gange afventende og støtter først, når beboer selv har fået mulighed for at løse op-
gaven. Fx forsøger beboer at skænke en kop te, men kanden volder beboer besvær, hvor-
efter medarbejder først guider og herefter hjælper.  

 

Personlig pleje i seng: 

Beboers ressourcer anvendes naturligt og løbende gennem hele plejen. 

Ved pleje i sengen opfordres beboer til at være så aktiv som mulig i forflytningen. Beboer 
ruller selv til siden og løfter underkroppen. Beboer udtrykker sig positivt omkring det at 
være aktiv og anvende sine ressourcer. Beboer siger fx: ”Det er godt, at vi kan hjælpe 
hinanden”. Beboer forflyttes med loftlift til kørestolen, hvorefter beboer selv varetager 
den øvre toilette foran vasken. Beboer opfordres også selv til at børste tænder, hvorefter 
medarbejder sikrer sig, at dette er udført tilstrækkeligt. Beboer deltager aktivt i påklæd-
ningen. 

 

Faglig udførelse  

Personlig pleje på badeværelse: 

Medarbejder anvender forklæde, handsker og værnemidler i henhold til retningslinjerne. 
Hjælpen udføres på badeværelset i et stille og roligt tempo afstemt beboerens behov. 
Indledningsvis sidder beboer på toilettet i fred og ro, imens medarbejder er optaget af 
praktiske opgaver i det andet rum.  

Under plejen anvendes Sara Stedy, som håndteres korrekt. Medarbejder er opmærksom 
på rødme under bryst og beboers hud generelt, og medarbejder tilbyder beboer creme.  

Plejen er tilrettelagt hensigtsmæssigt og udføres efter gældende retningslinjer. Der fore-
kommer ingen forstyrrelser.  

Medarbejder er iført privat tøj med lange ærmer, som er trukket op over albuen. Under 
plejen falder ærmerne let ned, hvorefter medarbejder hiver dem op igen.  

Medarbejder foretager korrekt skift af handsker, men udfører ikke håndhygiejne umiddel-
bart herefter. Efter at plejen er gennemført, medbringes vasketøj og skrald til afdelin-
gens skyllerum, hvor medarbejder udfører håndhygiejne.  

Beboers morgenmad tilberedes i afdelingens køkken og serveres i boligen sammen med 
beboers medicin, som håndteres på korrekt vis. 

 

Personlig pleje i seng: 

Medarbejder påfører sig korrekte værnemidler. Der er indledningsvist klargjort de rette 
remedier, så plejen kan udføres hensigtsmæssigt og uden afbrydelser.  

Nedre hygiejne foregår i sengen, hvor medarbejder er opmærksom på beboers hud. Be-
boer smøres med fugtighedscreme.  

Medarbejder foretager korrekt skift af handsker, og der udføres relevant håndhygiejne lø-
bende gennem plejen. 
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Beboer forflyttes med loftlift, som håndteres korrekt. Hertil er medarbejder opmærksom 
på at køre sengen ned i højde med kørestolen, så forflytningen sker med størst muligt 
hensyn til beboers velbefindende.  

Beboer køres ud på badeværelset, hvor beboer selv varetager den øvre toilette, imens 
medarbejder rydder op og reder sengen. Medarbejder vasker beboer på ryggen og følger 
samtidig op på observationer. Beboer spørges ind til eventuelle symptomer. Efter at ple-
jen er udført, følges beboer ud i spisestuen, hvor beboer nyder sin morgenmad. 

3.3 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

3.3.1 Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling 

Data 

 

Leder: 

Ledelsen fortæller, at Bakkegården er organiseret med en centerleder og fem daglige le-
dere. Ifølge ledelsen prioriteres det, at de daglige ledere er ude i afdelingerne og har fo-
kus på medarbejdernes trivsel og faglighed. Der er ansat ergoterapeuter om aftenen for 
at have fokus på samvær og relationer. Det er planen, at der ligeledes skal ansættes pæ-
dagoger om aftenen, da pædagoger er stærke i det relationelle arbejde. Derudover har 
seniorcentret fx musikterapeuter, en oplevelsesmager og en aktivitetsmedarbejder. 

Det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold 
til at løse de opgaver, de stilles over for i hverdagen. Ifølge ledelsen er medarbejderne i 
høj grad blevet løftet i forhold til at arbejde med beboere med demens. Ledelsen oplever 
i nogen grad rekrutteringsudfordringer, men det er samtidig deres oplevelse, at det er 
muligt at få ansat fagligt kompetente medarbejdere. Det er desuden ledelsens oplevelse, 
at Bakkegården har en meget stabil medarbejdergruppe, ligesom Bakkegården har succes 
med fx at ansætte elever efter endt uddannelse.  

Der er tredages demens- og Eden-kurser en gang om året. Derudover er planen, at der 
skal undervises i sansning og neuropædagogik. Personalet skal blandt andet opkvalificeres 
i forhold til muskel-ledsansen. Derudover er der fokus på at kompetenceudvikle medar-
bejderne i praksis og at inddrage dem i beslutningsprocesser.  

Ledelsen fortæller vedrørende muligheder for efteruddannelse, at en social- og sundheds-
assistent er på akademiuddannelse, ligesom en fysioterapeut er blevet tilbudt opkvalifice-
ring på SDU. En sygeplejerske og en ergoterapeut skal på NADA-uddannelse. Derudover er 
en sygeplejerske ved at blive uddannet i borgernær sygepleje. Ledelsen fortæller, at de 
generelt forsøger at være meget lydhøre over for medarbejdernes ønsker i forhold til ud-
dannelse og kompetenceudvikling.  

Det er ledelsens oplevelse, at Bakkegården har et tæt samarbejde med de pårørende, og 
at ledelse og medarbejdere forsøger at imødekomme de pårørendes ønsker og behov i vi-
dest muligt omfang.  

Tilsynets vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der under begge observationsstudier foregår respektfuld og anerkendende 
kommunikation med beboerne. 

Tilsynet vurderer, at hjælpen tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i at sikre beboernes selvbe-
stemmelsesret og med særdeles tilfredsstillende fokus på den rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurde-
rer, at medarbejderne har godt kendskab til beboernes særlige behov, og at der i høj grad tages hensyn 
hertil i udførelsen af hjælpen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejder i det ene observationsstudie følger gældende retningslinjer for kor-
rekt håndhygiejne, hvorimod der i det andet observationsstudie ikke foretages korrekt afspritning af 
hænder umiddelbart efter handskeskift. Afspritning af hænder foretages først efter, at boligen er for-
ladt. I samme observationsstudie er medarbejders påklædning ikke i overensstemmelse med de hygiej-
niske retningslinjer.  
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Ifølge ledelsen er de pårørende medarbejdernes vidensbank på rigtig mange områder. Se-
niorcentret har et pårørenderåd, og pårørende inviteres til arrangementer i forbindelse 
med fx højtider.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at de gør meget ud af at inddrage og overholde de aftaler, der 
laves med de pårørende. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er de pårørende, der 
kender beboerne bedst. Det aftales med de pårørende, hvem der er den primære kon-
takt, samt hvornår og hvordan den pårørende vil kontaktes. Medarbejderne fortæller, at 
de har mulighed for at henvise pårørende til familiesamtaler hos seniorcentrets demens-
koordinator.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at de har de nødvendige kompetencer til at varetage 
de opgaver, de stilles over for i hverdagen. Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med 
kompetenceskemaer. Ifølge medarbejderne er der gode muligheder for kompetenceudvik-
ling, og de føler sig godt klædt på til at arbejde med udgangspunkt i den personcentre-
rede omsorgsmodel. Der er løbende faglige snakke om fx Tom Kitwoods, BPSD-modellen, 
personcentreret omsorg og Eden-principperne.  

 

3.3.2 Tværfagligt samarbejde 

Data 

 

Leder: 

Ifølge ledelsen er der et rigtigt godt tværfagligt samarbejde på Bakkegården. Tværfagligt 
samarbejde er en naturlig del af hverdagen, og medarbejderne er rigtig gode til at 
trække på hinandens kompetencer. Ernæringsassistenterne i køkkenet er kontaktpersoner 
til hver deres boenhed, så der samarbejdes vedrørende maden og måltiderne. Der afhol-
des beboerkonferencer, og terapeuterne underviser fx plejemedarbejderne i brugen af 
hjælpemidler. Tavlemøderne om morgenen kan ligeledes være tværfaglige.  

Ledelsen fortæller, at medarbejderne har været med til at udforme et nyt introduktions-
program til nye medarbejdere. Der er ligeledes udarbejdet et nyt skema til den opføl-
gende samtale med nye medarbejdere. Derudover afholdes fælles introduktion af to ti-
mers varighed to gange om måneden. Nye medarbejdere skal deltage i fx demensunder-
visning og kursus i Eden-principperne. Der er desuden etableret en mentorordning, hvor 
nye medarbejdere tilknyttes en kollega.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne oplever, at det tværfaglige samarbejde på seniorcentret fungerer rigtigt 
godt. Det tværfaglige samarbejde sker fx på morgenmøder og på møder med fysio- og er-
goterapeuter efter behov. Derudover afholdes indflytningssamtaler og beboerkonferencer 
med deltagelse af relevante fagligheder. Videndeling imellem vagterne sker i overlappet 
samt gennem omsorgssystemet. 

Der samarbejdes i øvrigt fx med tandlæger, fodterapeuter, læger, hjemmepleje og andre 
aktører i nærmiljøet, som fx Røde Kors, kirken og biblioteket. 

Seniorcentret har frivillige tilknyttet under normale omstændigheder, men besøgene har 
været sat på pause under COVID-19.  

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre den nødvendige faglighed og udvikling på 
Bakkegården. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at de har de nødvendige faglige 
kompetencer og er tilfredse med mulighederne for kompetenceudvikling. 
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Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at organiseringen og rammerne på Bakkegården understøtter muligheden for et godt 
tværfagligt samarbejde. 
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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, plejeboligers 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 
Plejeboliger. 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 observationsstudier. 
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vur-
dere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejeboliger. 

 

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. 

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. 
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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 plejeboligers 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. 

  



UANMELDT TILSYN | MÅNED 2021 SENIORCENTER BAKKEGÅRDEN GLADSAXE KOMMUNE 

 

  
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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