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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 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 Egegården er, at forholdene på seniorcentret kan karakteriseres som 
  

Særdeles tilfredsstillende 

 
Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og målrettet op på seneste tilsynsbesøg.  

Det er tilsynets vurdering at Egegårdens arbejde med den personcentrerede omsorg, som værdigrundlag for 
behandling og pleje samt medarbejderens indsats i forhold til at yde en tværfaglig individuelt tilpasset pleje 
og behandling, er et godt fundament for at skabe høj kvalitet i opgaveløsningen.   

Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp til pleje og praktisk støtte, som de har behov for. 
Samtidig er det tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles tilfredse med såvel omfang som kvaliteten af 
hjælpen. En pårørende giver ligeledes udtryk for at være meget tilfreds med kvaliteten af den hjælp, der 
leveres til hustruen. Dertil føler pårørende sig meget tryg og roser medarbejdernes indsats.  

 

Medarbejderne har særdeles god faglig forståelse for arbejdet med den personcentrede omsorg og den 
rehabiliterende tilgang.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden og måltiderne, samt at medarbejderne er meget 
opmærksomme på beboernes individuelle behov. Dertil er det tilsynets vurdering, at der er gode rammer 
for måltidet, og at medarbejderne har kendskab til understøttelse af ” det gode måltid”. 

På Egegården er der et stort varieret tilbud om træning og aktivitet. Beboerne er meget tilfredse med 
tilbuddene. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er fagligt bevidste om betydningen af, at beboerne 
har en aktiv og meningsfuld hverdag. 

Det er tilsynets vurdering, at der er en individuel, respektfuld og anerkendende kommunikation på fælles-
arealerne. Dertil er det tilsynets oplevelse, at der er en hyggelig og hjemlig atmosfære. Medarbejderne kan 
fagligt redegøre for, hvorledes der sikres en respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd. 

 

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

Tilsynet vurderer, at organiseringen og rammerne på Egegården understøtter muligheden for et godt tvær-
fagligt samarbejde. 

 

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   

Tilsynet har ingen anbefalinger  
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2. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og adresse: Seniorcenter Egegården, Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg 

Leder: Jessie Lykke 

Antal boliger:  129 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 18. februar 2020  

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Interview af 3 beboere 

• Interview af 1 pårørende 

• Observationer på fællesarealerne 

• Gruppeinterview med 5 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 4 social- og sundhedsassi-
stenter) 

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

Tilsynet er udført som et dagtilsyn 

Senior Manager Mette Norré Sørensen, sygeplejerske 

Senior Manager Gitte Ammundsen, sygeplejerske 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

Leder beskriver, hvorledes der er fulgt op på seneste tilsyn. 

Der er igennem de seneste to år arbejdet med at definere det gode måltid. Både beboere 
og pårørende er inddraget i processen. Hver afdeling arbejder med en handleplan på om-
rådet og er med til at præge måltidet, så dette passer til den enkelte afdeling. Dertil be-
skriver leder, at der er fokus på at beboersammensætningen ændrer sig. 

I øjeblikket arbejdes der i Gladsaxe Kommune med at få bevilget ressourcer i forhold til 
at få skabt mere fokus på måltiderne i eftermiddagstimerne. Desuden er der idéer om at 
få måltidsvenner (frivillige medarbejdere) til at være med under måltiderne.  

I kvalificeringen af den personcentrede omsorg har 46 medarbejdere været på et tre da-
ges kursus. Dertil har nøglepersoner haft løbende møder, som er udmundet i månedlige 
seancer, hvor der er reflekteret over hverdagens praksis. Der er blandt andet været fokus 
på, hvad der er negativt og positivt personarbejde og i den sammenhæng reflekteret ud 
fra et beboerperspektiv.   

Leder beskriver, at der er kommet en ny værdighedspolitik. Der har i den forbindelse væ-
ret en fælles introduktion, hvor medarbejderne er blevet præsenteret for politikken. Le-
der orienterer, at særligt i samarbejdet og dialogen med beboeren og dennes pårørende 
kommer den nye værdighedspolitik i spil. Dertil er der fokus på, at rehabilitering, træ-
ning, pleje og omsorg, så vidt det er muligt, skal tilrettelægges med udgangspunkt i den 
enkeltes ønsker, vaner og livshistorie. 

3.2 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.2.1 Personlig pleje og praktisk hjælp herunder rehabilitering  

Data 

 

Tilsynet observerer, at den personlige pleje og praktiske støtte, der tilbydes, er i over-
ensstemmelse med beboernes behov. Beboerne fremstår soignerede, og beboernes boliger 
og hjælpemidler er rengjorte.  

Beboerne fortæller, at de er yderst tilfredse med hjælpen, og at aftaler, der er indgået, 
altid overholdes. Der opleves stor kontinuitet og forståelse for at levere en individuel ple-
jeindsats, som er afstemt beboernes ressourcer.  

 

En beboer sætter pris på det faste ugentlig bad og fortæller, at medarbejderne hjælper 
med det, som hun ikke selv kan. Beboeren er meget bevidst om, at hun selv skal gøre, 
hvad der er muligt. Beboer fortæller med et smil, at hun nu også har vænnet sig til at få 
hjælpen af mandlige medarbejdere.  

En anden beboer oplever, at den tildelte hjælp er tilfredsstillende. Beboer pointerer, at 
hun klarer mange ting selv, men altid kan få den hjælp, der er behov for. Beboer føler, 
der er stor forståelse for ønsker og behov. Henviser til opslag på køkkenskabet, som be-
skriver, hvorledes beboer via en tværfaglig indsats skal arbejde/træne for at opnå sin 
”drøm”, som i konkrete tilfælde er at øge sin gangdistance. Beboer fortæller glad og 
stolt, at målet allerede er nået.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på seneste tilsynsbesøg 
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En tredje beboer oplever ligeledes stor tilfredshed med at bo på Egegården. Borger ople-
ver, at der er stor kontinuitet i leveringen af hjælpen og fremhæver sine gode relationer 
til den faste medarbejder. Beboer pointerer, at det giver stor tryghed, at der altid er mu-
lighed for at få fat i en medarbejder.  

En fjerde beboer er ligeledes meget tilfreds med den leverede hjælp og fremhæver den 
gode hjælp fra den faste medarbejder. Beboer er meget tilfreds med hjælpen og oplever, 
at medarbejder er god til at give beboer mulighed for at være så aktiv som muligt i hver-
dagen. Beboer påpeger, at hjælpen til personlig pleje altid er koordineret, så beboer er 
klar til træning.  

 

Tilsynet taler med en pårørende, som oplyser, at han er meget tilfreds med kvaliteten af 
hjælpen til personlig pleje, der tilbydes hustruen. Pårørende roser personalet meget og 
udtrykker, at personalet fortjener al den ros, man kan give dem. Pårørende bekymrer sig 
ikke om, hvordan hans hustru har det. Han er helt overbevist om, at hun har det godt og 
bliver passet godt på.  

 

Medarbejderne beskriver, at de alle har været på kursus i personcentrerede omsorg, og at 
plejen tager udgangspunkt i Tom Kitwoods teorier.  

Der arbejdes med at se hverdagen fra beboernes synsvinkel. Se på beboerne som individu-
elle individer og anerkende, at alle har en særlig historie og personlighed. Dertil er der 
fokus på, at beboerne har brug for at have relationer og et socialt miljø.  

Medarbejderne giver eksempler på, hvorledes den personcentrerede tilgang har været 
med til at forebygge udadreagerende adfærd hos beboere samt nedsætte behovet for me-
dicin. Ligeledes gives eksempler på, hvorledes tilgangen er ressourcebesparende og kan 
være medvirkende til, at der ikke opstår konflikter senere på dagen.  

 

Der er fokus på at arbejde rehabiliterende under plejen, og der afsættes den nødvendige 
tid for at kunne imødekomme og sikre, at beboernes ressourcer anvendes under plejen. 
Medarbejderne giver flere eksempler på, hvordan der arbejdes rehabiliterende.  

Medarbejderne nævner dog samtidig, at det er vigtigt at være opmærksom på, at bebo-
erne ikke anvender alle kræfter i plejen, så beboerne ikke har overskud til at spise eller 
deltage i andre aktiviteter. Dertil arbejdes med beboernes selvbestemmelsesret, det er 
vigtigt at spørge ind til beboernes ønsker og behov, og være bevidst om, at disse kan æn-
dre sig. Der arbejdes med kontinuitet og en vis rutine i hverdagen, indsatsen tager ud-
gangspunkt i beboerens døgnrytmeplan og livshistorie.  

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til pleje og praktisk støtte, som de har behov for. Tilsynet 
vurderer, at beboerne er meget tilfredse med såvel omfang som kvaliteten af hjælpen. 

En pårørende, giver udtryk for at være meget tilfreds med kvaliteten af den hjælp, der leveres til hu-
struen. Dertil føler pårørende sig meget tryg og roser medarbejdernes indsats.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har en særdeles god faglig forståelse for arbejdet med den person-
centrede omsorg og den rehabiliterende tilgang 
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3.2.2 Mad og måltider 

Data 

 

Tilsynet observerer morgenmåltidet på flere afdelinger. Der observeres en rolig og hygge-
lig stemning overalt. Medarbejderne er omkring beboerne. 

På flere afdelinger har man morgenmadsgruppe, som varetages af aktivitetsmedarbejde-
ren. Tilsynet observerer, at udvalgte beboere er samlet omkring et veldækket morgen-
bord. Der er blandt andet dækket op med retroagtige kaffekopper. En medarbejder byder 
beboerne velkommen til lidt hygge. Tilsynet bemærker, at flere beboere har hjulpet med 
borddækningen. 

Tilsynet observerer et morgenmåltid på en afdeling. Flere beboere har valgt at spise de-
res morgenmad i fælleslokalet. Bordene er dækket med dækservietter, blomster og servi-
etter. Morgenmaden er anrettet og serveret på en måde, så beboerne selv kan betjene 
sig, hvis de magter. Der er en stille og rolig stemning i lokalet. Medarbejdere går til og 
fra. Ved et bord sidder en medarbejder og hjælper en beboer med indtagelse af morgen-
maden. Tilsynet bemærker, at medarbejderen har sin pc foran sig og samtidigt skriver på 
denne, mens hun hjælper beboeren med morgenmaden. 

 

Tilsynet observerer andre situationer, hvor beboere får støtte til indtagelse af morgenma-
den. Hjælpen udføres på en særdeles nærværende, omsorgsfuld og faglig korrekt måde. 
Dertil observerer tilsynet, at der tages individuelle hensyn, og at der er fokus på at med-
inddrage beboernes ressourcer, fx serveres morgenmaden i små skåle og kurve, så bebo-
erne selv kan tilberede deres mad.  

 

De beboere, tilsynet interviewer, er alle enige om, at maden er veltillavet, og at den ind-
tages i hyggelige rammer. Dertil, at medarbejderne er meget opmærksomme på beboer-
nes individuelle behov.  

Tilsynet taler med tre beboere på en afdeling, der sidder og spiser morgenmad. Beboerne 
giver udtryk for stor glæde ved hver dag at sidde sammen, og at der hygges indbyrdes. 
Beboerne oplever god kvalitet i maden. En beboer udtrykker, at det ikke er rimeligt, når 
medbeboere klager over maden. En beboer fortæller, at netop dette sammenhold med-
virker til livskvalitet i hverdagen. Medarbejder kommer hen til samme beboer og lægger 
en banan. Medarbejder fortæller beboeren, at hun ved, at hun gerne vil have en banan 
om morgenen. Beboeren bliver meget rørt og glad over handlingen og roser medarbej-
derne for alt det gode, de gør. 

Medarbejderne redegør for, hvorledes der arbejdes med beboernes selvbestemmelse i 
forhold til måltiderne, og hvorledes den rehabiliterende tilgang bliver anvendt. 

Medarbejderne kender til god faglig praksis omkring mad og måltider.  

Medarbejdernes roller fordeles inden måltidets start. Dette giver ro, og nogle medarbej-
dere står for de praktiske opgaver, mens de øvrige sidder ved bordet. Medarbejderne del-
tager aktivt i måltidet og fordeler sig jævnt mellem beboerne. Medarbejderne beskriver, 
at der arbejdes med, at måltiderne er hyggelige, bordene dækkes med duge, lys og servi-
etter.  

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden og måltiderne, samt at medarbejderne er meget 
opmærksomme på beboernes individuelle behov.  

Tilsynet vurderer, at der er gode rammer for måltidet, og at medarbejderne har kendskab til understøt-
telse af ” det gode måltid”. 
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3.2.3 Træning og aktivitet  

Data 

 

Tilsynet observerer, at det er forskelligt, hvilke aktiviteter der er tilbud om fra afdeling 
til afdeling. På en afdeling er der gymnastik om formiddagen. Medarbejder oplyser, at 
man også kan gå en tur med beboerne, hvis vejret tillader det. Om eftermiddagen er der 
arrangement omkring fællessang. På anden afdeling er der om formiddagen stoleyoga, og 
eftermiddagen byder på kreativgruppe i aktivitetsrummet. 

Dertil bliver tilsynet præsenteret for beboerbladet ”Ageren”, som beskriver månedens ak-
tiviteter. Der observeres et varieret udbud af aktiviteter, fx bowling, torsdagsbanko, øn-
skekoncerter, dans og quiz. Det bemærkes, at der i forhold til flere af aktiviteterne også 
er mulighed for borgere, som ikke bor på Egegården, at deltage.  

Ligeledes observerer tilsynet, at borgere, som kommer ude fra, benytter Egegårdens træ-
ningslokale fra morgenstunden. Flere mænd hygger sig med at træne på cykler. Der er en 
glad og positiv stemning i rummet. Medarbejder fortæller, at man kan mærke, at mæn-
dene kender hinanden og har et socialt fællesskab omkring træningen. 

Tilsynet møder på en afdeling en fysioterapeut og ergoterapeut, som er ved at gangtræne 
med en beboer. Terapeuterne oplyser til tilsynet, at de er fast tilknyttet afdelingen og 
altid møder i afdelingen fra morgenstunden og er med i plejen i forhold til udstræknings-
øvelser og træning i bolig/afdeling. Efter morgenplejen varetages træningshold og sean-
cer i træningslokalet. 

De beboere, tilsynet møder på fællesarealerne og i deres boliger, udtrykker, at der er 
gode varierede tilbud om aktiviteter og træning. Beboerne fortæller, at man frit kan 
melde sig til aktiviteterne, og at medarbejderne er gode til at orienterer om aktivite-
terne. Dertil oplyser beboerne, at aktiviteterne ligeledes står på tavle i afdelingen.  

En beboer, som tilsynet møder på fællesarealet, fortæller, at hun har talt med fysiotera-
peuten om muligheden for at skifte kørestolen ud med en rollator. Fysioterapeuten har 
udtrykt, at der kan være muligheder, og derfor er der aftalt træning tre gange ugentligt, 
hvilket glæder beboeren.  

En anden beboer fortæller, at der er rigeligt med aktivitetstilbud. Selv har hun valgt at gå 
til gymnastik to gange ugentligt og er med i en damegruppe hver fredag.  

En tredje beboer, oplyser at hun går til træning fire gange om ugen. Fortæller stolt om, 
hvordan hendes funktionsniveau er bedret efter hun flyttede ind på Egegården. Fremhæ-
ver, at det har stor betydning at kunne holde sig i gang trods en høj alder, og er glad for 
at kunne klare toiletbesøg selvstændigt og fortsat kunne komme ind og ud af en bil, så 
hun kan besøge sine børn. 

En fjerde beboer fortæller, at hun overvejer at starte til stolegymnastik igen. Beboer for-
tæller, at hun har holdt en lille pause fra gymnastikken, og at hun i en alder af næsten 
100 år godt vil tillade sig selv at være lidt doven. 

Tilsynet interviewer en pårørende, som fortæller, at han deltager i de arrangementer, 
han bliver inviteret til. Har holdt juleaften og nytår på centret. Alle forventninger blev 
indfriet, og arrangementet var velorganiseret og maden af god kvalitet. Pårørende ud-
trykker, at han deltager i plejecentrets arrangementer for både hustrus og egen skyld. 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes målrettet med individuelle aktiviteter i afdelin-
gerne. De fælles aktiviteter italesættes fra morgenstunden og skrives på tavlen i afdelin-
gen. Det er medarbejdernes oplevelse, at der er et stort og varieret udbud af aktiviteter 
samt mulighed for træning på alle niveauer. Dertil oplyser medarbejderne, at beboerne 
har stor indflydelse på, hvilke aktiviteter der udbydes. Ved beboermøder er mulighed for 
at komme med forslag og ønsker til aktiviteter.  

Der er mulighed for at gå til træning på faste tider eller komme til åben træning to gange 
om ugen. Som et forholdsvis nyt tiltag arbejdes med metaforløb, hvor en beboers ”drøm” 
imødekommes via en tværfaglig trænende indsats. 
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3.2.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data 

 

Tilsynet observerer respektfuld kommunikation mellem medarbejdere og beboere.  

Der observeres en hyggelig og hjemlig tone, som signalerer, at medarbejderne har et godt 
kendskab til beboerne.  

 

Tilsynet observerer fra morgenstunden, at beboerne kommer ind i fælleslokalet, der hil-
ses venligt på hinanden. Beboerne sætter sig ved deres vante pladser, og straks er medar-
bejderne omkring beboerne og sikrer, at de får den hjælp, de har behov for. Tilsynet ob-
serverer, at en beboer bliver dårlig under morgenmaden, en medarbejder sætter sig sam-
men med beboer og hjælper og støtter beboeren. Tilsynet bemærker, at beboeren hurtigt 
får det bedre. 

Beboerne fortæller, at alle medarbejdere er meget søde og venlige. Oplever, at alle gør 
et stort arbejde for, at beboerne kan føle sig veltilpasse. Beboerne udtrykker, at der ikke 
er en eneste ting at klage over ved at bo på Egegården.  

En beboer fortæller med et smil, at det er som om, man allerede er kommet i himmeri-
get. 

Medarbejderne oplyser, at en god kommunikation skal være ligeværdig, og det er vigtigt 
at anvende kropssprog og være afslappet, signalere ro og imødekommenhed. Det har stor 
betydning, at man møder beboerne individuelt, så beboerne føler sig set og hørt.  

Medarbejderne oplyser, at omgangstonen mellem medarbejderne også har en afsmittende 
effekt på beboerne. Det er medarbejdernes oplevelse, at der er en god kultur på Egegår-
den, og der er rum og tillid i personalegruppen, så man kan italesætte, hvis det opleves, 
at kollegaens kommunikationsform ikke er hensigtsmæssig.  

Hertil nævner medarbejderne, at der ledelsesmæssigt er stor opmærksomhed på områ-
det. 

3.3 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

3.3.1 Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling 

Data 

 

Der er delt ledelse på centerchef-niveau med Møllegården. 

Egegården er organiseret med afdelingsledelse. Som et nyt tiltag er sygeplejerskerne nu 
forankret under afdelingsledelsen og er tilknyttet faste afdelinger.  

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at Egegården har et varieret tilbud om træning og aktivitet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er meget tilfredse med tilbuddene. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt bevidste om betydningen af, at beboerne har en aktiv og 
meningsfuld hverdag 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er en individuel, respektfuld og anerkendende kommunikation på fællesarea-
lerne.  

Det er tilsynets oplevelse, at der er en hyggelig og hjemlig atmosfære. 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvorledes der sikres en respektfuld og anerkendende kommuni-
kation og adfærd. 
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Denne omorganisering er set i lyset af, at beboernes kompleksitet er stigende samt et be-
hov for at være tættere på social- og sundhedsassistenterne, for at kunne facilitere og 
støtte op om de sundhedsfaglige indsatser. Sygeplejerskerne møder fra morgenstunden i 
afdelingen og er med ved morgenmødet. Det er leders oplevelse, at den nye organisering 
har været med til at give social- og sundhedsassistenterne et kompetenceløft.  

Ved indflytning af nye beboere sikrer sygeplejersker, at dokumentationen bliver udarbej-
det, og der bliver oprettet de nødvendige tilstande. For at kvalificere indsatsen arbejdes 
der systematisk med dokumentationsprocessen efter et afkrydsningsskema. Dertil oplyser 
leder, at det har været nødvendigt at prioritere ansættelse af en del flere social- og 
sundhedsassistenter end social- og sundhedshjælpere, grundet kompleksiteten i målgrup-
pen.  

Der er ansat en sygeplejefaglig leder, som tager sig af elever og har det overordnede an-
svar for, at vejledninger og procedurer er ajourførte for hele huset.  

Ligeledes møder terapeuter også ind ude i afdelingerne og er fast tilknyttet en afdeling 
for en periode. Der er sygeplejersker i alle vagtlag og i weekenden.  

Leder oplyser, at alle social- og sundhedsassistenter er kompetenceafklaret. Der er udar-
bejdet en liste over de opgaver, der vurderes, at faggruppen skal kunne varetage. Syge-
plejersken gennemgår opgaverne med den enkelte medarbejder og sikrer i praksis, at 
medarbejderen kan mestre opgaverne.  

Leder beskriver, at der er en forholdsvis lav personaleomsætning, og pt. er har Egegården 
de medarbejdere, der er behov for. Der har været lidt problemer med at rekruttere so-
cial- og sundhedsassistenter, og af den grund har det været nødvendigt at ansætte en sy-
geplejerske i en kortere periode. Leder beskriver, at sygefraværet er lavt, i 2019 var det 
samlede fravær på 3,78 % og dette på trods af, at der også var en del langtidssyge.  

Det er leders oplevelse, at der er de faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov. 
En demenskoordinator er ved at blive uddannet.  

Der arbejdes med den personcentrerede omsorg som værdigrundlag for behandling og 
pleje, og målet er at sætte medarbejderne i stand til at yde en individuelt tilpasset pleje 
og behandling, der er i overensstemmelse med den opdaterede viden på området. Alle so-
cial- og sundhedsassistenterne har fået et fagligt løft på området. Hertil bliver alle nye 
medarbejdere automatisk introduceret til området.  

Der er tilknyttet fire plejehjemlæger til Egegården, som forestår undervisning 8-9 gange 
om året. Der undervises i forskellige temaer, som aftales fra gang til gang. Fx har der væ-
ret undervisning i palliation, diabetes og habilitet. Undervisningen er både målrettet so-
cial- og sundhedshjælpergruppen og den øvrige gruppe. Medarbejderne er meget glade 
for tilbuddet, og alle vagtlag deltager i undervisningen. Ligeledes er der åbne undervis-
ningsdage, hvor blandt andet sygeplejersker står for undervisning af aktuelle emner.  

Medarbejderne oplyser, at der er et varieret udbud af undervisningstilbud, henviser til 
huslægen, som underviser i relevante aktuelle sundhedsfaglige emner og de åbne under-
visningsseancer på Egegården. Ligeledes er der undervisningsforløb i forhold til forflytnin-
ger og brug af hjælpemidler.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at hvis man har behov for et kompetenceløft, er der 
gode muligheder for, at dette kan efterkommes. En medarbejder oplyser, at hun har væ-
ret på et individuelt undervisningsforløb i medicinhåndtering. Medarbejderne nævner, at 
der i det daglige videndeles og trækkes på hinandens kompetencer. 

Dertil nævner medarbejderne at de alle har været igennem et kompetenceløft, som syge-
plejerskerne på Egegården har stået for.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre den nødvendige faglighed og udvikling på 
Egegården. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever, at de har de nødvendige faglige kompetencer og er til-
fredse med mulighederne for kompetenceudvikling 
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3.3.2 Tværfagligt samarbejde 

Data 

 

Den tværfaglige indsats skabes ved, at fysioterapeuterne og ergoterapeuterne er foran-
kret i afdelingerne. Dertil afholdes alle møder i et tværfagligt forum, for derved at sikre 
en tværfaglig dialog om beboerne.  

Personalegruppen består desuden også af pædagoger. Denne faggruppe bidrager med at 
få fokus på den pædagogiske indsat i plejen og har gode kompetencer i forhold til at im-
plementeret indsatser til resten af medarbejdergruppen. Ligeledes er aktivitetsmedarbej-
derne også forankret ude i afdelingerne. 

Det er leders oplevelse, at man hjælper hinanden på tværs af afdelinger, fx om natten er 
der stor fleksibilitet. I 2019 er brug af eksterne vikarer udfaset, og der er nu ansat ufag-
lærte vikarer, som har fået en grundig oplæring. Det har givet mere ro og stabilitet i op-
gaveløsningen. 

For at få videndeling mellem vagterne, arbejdes med, at medarbejderne varetager vagter 
både i dag- og aftentimerne. Overlevering mellem vagtlag sker primært via omsorgssyste-
met, på nogle afdelinger arbejdes med et kvarters overlapning. 

Der trækkes i øjeblikket på eksterne konsulenter i forhold til at udvikle på medarbejder-
nes interaktion med beboerne, for derved at få skabt opmærksomhedspunkter og redska-
ber til at målrette og kvalificere beboertilgangen.  

Medarbejderne oplever, at der er et godt tværfagligt samarbejde på Egegården. Nævner 
positivt, at det er særdeles tilfredsstillende, at fysioterapeut og ergoterapeut er tilknyt-
tet afdelingen, derved kan der hurtigt iværksættes en indsats både i forhold til rette 
hjælpemidler, træning mv. Desuden afholdes tværfaglige møder, hvor beboerne bliver 
drøftet tværfagligt. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at beboerne har stor glæde af det gode tværfaglige 
samarbejdede. En medarbejder nævner, at hvis et beboerkald ikke virker, vil beboeren 
opleve, at dette bliver repareret med det samme. Dertil der det gode samarbejde med 
huslægerne, som også en stor fordel for beboerne, så behandling kan iværksættes hur-
tigt.  

Medarbejderne påpeger, at det tværfaglige arbejde også har en gevinst i forhold til tera-
peuternes indsats, idet den løbende dialog med terapeuterne sikrer, at beboerne fx er or-
dentligt smertedækket under træningsseancerne samt får en optimal inhalationsbehand-
ling, så træningsseancen kan fuldføres optimalt.  

Det opleves, at overgangen mellem vagterne fungerer hensigtsmæssigt. Overordnet er der 
ikke overlap, men medarbejderne påpeger, at man ofte bliver 5 minutter længere. Dertil 
orienterer man sig altid i omsorgsjournalen.   

Medarbejderne arbejder i blandet vagter, dette giver en god forståelse for hinandens ind-
satser og observationer.  

Medarbejderne oplever, at der er en god kultur på Egegården og altid mulighed for at 
hente hjælp på tværs af afdelingerne. Specielt om natten og i weekenderne er der stor 
hjælp af hente. Der opleves stor fleksibilitet og forståelse for at hjælpe hinanden.  

 

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at organiseringen og rammerne på Egegården 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, 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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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. 


