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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 Rosenlund Plejeboliger er, at forholdene i plejeboligerne kan karakteriseres som 

  

Meget tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at organisationen arbejder målrettet med relevante emner i kvalitetsarbejdet, 
og at emnerne er relevante i forhold til arbejdet med opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn.  

De organisatoriske rammer og det ledelsesmæssige fokus på at sikre den nødvendige faglighed understøtter 
muligheden for at levere en høj kvalitet i opgaveløsningen. Ledelsesmæssigt er der fokus på at sikre gode 
rammer for det tværfaglige samarbejde. 

Beboerne oplever tilfredshed med kvaliteten i leveringen af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte, 
og at hjælpen tager udgangspunkt i beboernes ønsker og særlige behov. Beboerne oplever, at medarbej-
derne arbejder på en rehabiliterende måde, så beboerne kan inddrage egne ressourcer bedst muligt. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation med medarbejderne. 
Tilsynet observerer, at medarbejderne anvender den personcentrede omsorg i kontakten med beboerne.   

Rosenlund har et varieret tilbud om aktiviteter og træning. Beboerne udtrykker tilfredshed med tilbuddene 
og er bevidste om, at de kan vælge til og fra, som de ønsker. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten og rammerne for måltiderne. Ved tilsy-
nets rundgang observeres morgenmåltider i plejeboligerne, og tilsynet konstaterer, at der fortsat har behov 
for at have et fagligt fokus på kvalitetsudviklingen af måltiderne. Tilsynet vurderer, at der særligt bør rettes 
fokus på brug af handsker og en styrkelse af medarbejdernes forståelse for, hvordan morgenmaden skal 
sammensættes korrekt. Tilsynet vurderer, at en medarbejder ikke agerer fagligt korrekt i forhold til at 
støtte en beboer i medicinindtagelsen. 

Tilsynet vurderer, at Rosenlund stadig har en udfordring i forhold til at sikre renholdelse af hjælpemidler, 
samt at der rettes fagligt fokus på at følge gældende retningslinjer for god håndhygiejne i forbindelse med 
håndtering af affald og brug af handsker generelt. 

Under gruppeinterviewet er det tilsynets vurdering, at medarbejderne fremstår engagerede og fagligt kom-
petente. Medarbejderne oplever at have de nødvendige kompetencer til at udføre de opgaver, de stilles 
over for i hverdagen. 

Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes hjælpen til personlig pleje og praktisk 
støtte sker med udgangspunkt i den personcentrede omsorg og en rehabiliterende tilgang. Medarbejderne 
har forståelse for, hvorledes det gode måltid sikres for beboerne og kan fagligt redegøre for egen rolle og 
ansvar heri.  

Medarbejderne er bekendte med de forskellige aktivitetstilbud og er bevidste om, hvordan beboerne støttes 
i at deltage i disse. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for faktorer, der har betydning for den respekt-
fulde kommunikation og adfærd. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever, at det tværfaglige samarbejde har høj prioritet og er meget 
velfungerende. Medarbejderne oplever gensidig respekt imellem de forskellige faggrupper. 

 

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. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

• Tilsynet anbefaler, at der igangsættes en faglig dialog om, hvordan arbejdsgang for renholdelse af 
hjælpemidler sikres overholdt. 

• Tilsynet anbefaler, at håndhygiejne sættes på dagsordenen som et fokusemne over for medarbej-
derne. Tilsynet anbefaler, at der herunder særligt rettes fokus på hygiejnen omkring affaldshånd-
tering, brug af handsker under måltider og på fællesarealer.  

• Tilsynet anbefaler, at støtte til indtagelse af medicin sættes på dagsordenen som et fokusemne 
over for medarbejderne for at sikre, at alle medarbejdere har den nødvendige faglige forståelse 
for indsatsen. 
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2. OPLYSNINGER OM PLEJEROSENLUND 

Oplysninger om plejeboligerne og tilsynet 

Rosenlund Plejeboliger, Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg 

Leder: Jeanette Spangsberg 

Antal boliger: 140 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 24. februar 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med lederen af Rosenlund plejeboliger 

• Interview af 3 beboere 

• Observationer  

• Gruppeinterview med 4 medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere og 2 social- og sundheds-
assistenter) 

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

Tilsynet er udført som et dagtilsyn 

Der er ikke foretaget interview af pårørende. 

Senior Manager Gitte Ammundsen, Sygeplejerske 

Manager Pernille Hansted, Økonoma DP i ledelse 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

Leder oplyser, at man har arbejdet med opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn som 
led i det øvrige kvalitetsarbejde på Rosenlund. I kvalitetsarbejdet er kommunens værdig-
hedspolitik et vigtigt redskab, og det tilstræbes, at værdierne herfra bliver en naturlig 
måde at arbejde på som ansat på Rosenlund. 

Leder oplyser, at man gennem nogen tid har været udfordret af rekrutteringsvanskelighe-
der og en lidt høj personaleomsætning, og derfor har det været forbundet med visse van-
skeligheder at komme helt i mål med at sikre den nødvendige kontinuitet i plejen for be-
boerne.  

Leder beskriver, at der er implementeret forskellige indsatser i kvalitetsarbejdet omkring 
fagligheden og det gode arbejdsmiljø. Det er leders oplevelse, at indsatserne allerede har 
haft en positiv effekt på kvaliteten i leveringen af kerneydelser for beboerne og medar-
bejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet. På Rosenlund opleves stigende antal beboere med 
dobbeltdiagnoser og psykiatriske diagnoser ud over demens. Det har ind imellem været 
vanskeligt for personalet at håndtere hverdagens udfordringer i forhold til ovenstående. 
Som led i kompetenceudvikling af medarbejderne, så disse klædes bedre på til at hånd-
tere målgruppen af beboere med psykiatriske lidelser, er der indhentet konsulentbistand 
til faglig dialog om, hvordan man håndterer udfordringerne samt der er iværksat tre da-
ges tværfagligt kursus til alle medarbejdere tilknyttet demensplejeboligerne. Det er le-
ders oplevelse, at medarbejderne har fået gode redskaber til at klare de udfordringer, de 
stilles over for i hverdagen. 

Rosenlund er nødsaget til at gøre brug af vikarer. For at sikre størst mulig kvalitet i arbej-
det har der været fokus på at sikre vikarers adgang til omsorgssystemet, og alle vikarer 
har fået udleveret en bæltetaske med diverse informationer om praktiske forhold. Rosen-
lunds forventninger til vikarernes faglighed, og dermed kvalitet i opgaveløsningen, er ble-
vet tydeligt italesat over for disse. Blandt andet har der været faglige drøftelser om, 
hvordan man bedst svarer på beboere og pårørendes spørgsmål – selv om man er vikar el-
ler nyansat på Rosenlund. Det er blevet præciseret, at det ikke er acceptabelt at undvige 
svar på spørgsmål med begrundelse i, at man er vikar/nyansat, men at der i stedet er for-
ventning om, at man udviser imødekommenhed over for at ville undersøge spørgsmålet 
nærmere og vende tilbage med et svar. 

Ved sidste tilsyn havde beboere bemærkninger i forhold til manglende opfyldelse af sær-
lige ønsker og behov. Leder pointerer, at det altid er et grundvilkår, at beboernes ønsker 
og behov bliver imødekommet i videst mulige omfang. Siden november er der kommet 
mere stabilitet i ledergruppen, hvilket har givet mulighed for at styrke fokus på, hvorle-
des beboernes ønsker og særlige behov kan komme til udtryk i endnu højere grad. En af-
delingsleder er begyndt at afholde beboermøder, og det er planen fremadrettet, at disse 
skal indføres i alle huse. 

I forhold til arbejdet med at sikre det gode måltid er det blevet italesat, hvordan alle skal 
tage del i at skabe rammerne for at sikre det gode måltid. De daglige ledere går forrest i 
arbejdet ved deltagelse i måltiderne, og det bliver italesat, hvis man ser noget, der ikke 
er i overensstemmelse med den ønskede kvalitet for det gode måltid. Det er italesat, at 
medarbejdernes rolle og ansvar er at skabe gode rammer og relationer omkring måltidet. 
På Rosenlund har der været fokus på, hvordan man skaber den bedste ro og hygge om-
kring måltiderne, og derfor er det blandt andet aftalt, at der ikke må udføres praktiske 
opgaver under et måltid, og at man skal forsøge at undgå at ringe til kolleger i tidsrum-
met for måltiderne.  
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Rosenlund har arbejdet med organisatoriske ændringer for at imødekomme både beboere 
og medarbejderes oplevelse af travlhed. Det er ikke et mål i sig selv, at alle huse skal ar-
bejde ud fra samme organisering, men det er op til den enkelte afdelingsleder at vurdere, 
hvad der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte hus.  

I nogle huse har man eksempelvis valgt at tage social- og sundhedsassistenter ud af den 
daglige pleje, så disse kan få den nødvendige tid til de mere sygeplejefaglige opgaver og 
dermed også aflaste sygeplejerskerne. 

I relation til samarbejdet med pårørende arbejdes med borgerfeedback-metoden, som 
kommunen har udarbejdet. To gange årligt afholdes borgerfeedbackmøder med pårø-
rende og beboere. 

3.2 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.2.1 Personlig pleje og praktisk hjælp herunder rehabilitering  

Data 

 

Rengøringsstandarden på fællesarealer og i beboernes boliger er tilfredsstillende. 

Tilsynet bemærker flere hjælpemidler hos beboere og på fællesarealer, der mangler ren-
gøring. 

Tilsynet bemærker situationer, hvor gældende retningslinjer for god håndhygiejne ikke 
følges korrekt. I et tilfælde observeres det, at en medarbejder ikke anvender handsker på 
korrekt måde. Der sprittes ikke hænder efter handskeskift, og medarbejder går rundt 
med handsker på på fællesarealet. Tilsynet får oplyst, at medarbejderen er i praktik. I 
andet tilfælde håndteres affald ikke på korrekt hygiejnisk måde. Medarbejderen anven-
der handsker på fællesarealet ved bortskaffelse af affaldsposer. 

 

Beboerne udtrykker tilfredshed med hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte. Bebo-
erne udtrykker rimelig tilfredshed med kontinuiteten i plejen og finder, at medarbej-
derne har godt kendskab til deres ønsker og behov.  

Beboerne oplever acceptabel ventetid på besvarelsen af nødkald. 

Beboerne er bevidste om at anvende egne ressourcer og oplever, at de gives muligheden 
herfor. En beboer giver udtryk for, at hun helst selv vil klare så mange opgaver omkring 
den personlige pleje som muligt. 

 

Under gruppeinterview af medarbejderne beskrives, hvorledes der arbejdes ud fra den 
personcentrede omsorg. Ved indflytningen indhentes vigtige oplysninger fra beboernes 
tidligere liv, og informationerne om beboernes livshistorie indtænkes i måden, hvorpå 
plejen tilrettelægges og udføres. Der arbejdes med sansestimuli individuelt tilpasset den 
enkelte beboer. 

I døgnrytmeplaner fremgår dokumentation af beboernes behov og særlige opmærksomhe-
der. Medarbejderne orienterer sig i døgnrytmeplanen, inden en pleje opstartes hos en be-
boer, man ikke har så godt kendskab til. Medarbejderne beskriver, at socialpædagogiske 
handleplaner ligeledes kan anvendes som dagligt redskab i at sikre beboerne en målrettet 
og individuel pleje og omsorg. Medarbejder beskriver, at det er normal procedure, at man 
ved vagtens start bruger 10-15 minutter på at orientere sig om beboerne i omsorgssyste-
met. 

Medarbejderne beskriver, at plejen og omsorgen leveres med udgangspunkt i den rehabili-
terende tilgang. Medarbejder beskriver, hvordan beboernes ressourcer kan inddrages, og 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at Rosenlund arbejder målrettet med relevante emner i kvalitetsarbejdet, og at em-
nerne er relevante i arbejdet med opfølgning på anbefalinger fra sidste tilsyn. 
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hvordan der støttes op om netop det, som beboerne ikke selv magter. Det er medarbej-
dernes oplevelse, at beboerne er motiverede for at være aktive og blive medinddraget i 
plejen. 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for handlinger i forbindelse med observerede ændrin-
ger i beboernes helbredsmæssige tilstand. En medarbejder beskriver, hvordan der samar-
bejdes med kolleger og sygeplejersker om observationer. Medarbejderne udtrykker be-
vidsthed om eget kompetenceområde, og at man altid handler inden for dette. Det er 
medarbejdernes oplevelse, at der altid er gode muligheder for faglig sparring. Sygeplejer-
skerne deltager i formiddagsmøder og bliver på den måde informeret om, hvilke beboere 
der skal være særlig opmærksomhed på. 

 

3.2.2 Mad og måltider 

Data 

 

Ved tilsynets rundgang på fællesarealer om morgenen observeres huse, hvor der kun er få 
beboere til stede i den fælles spisestue – i andre huse ses flere beboere samlet omkring 
morgenbordet, og der er tilstedeværelse af medarbejdere. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejdere i flere af husene er optaget af gøremål hos beboerne. 

Ved tilsynets rundgang observeres blandt andet følgende situationer: 

• En medarbejder støtter en beboer i indtagelsen af morgenmaden og er samtidig i 
god dialog med de øvrige beboere omkring bordet. Tilsynet bemærker, at beboeren, 
der hjælpes med indtagelse, både får havregrød og yoghurt i samme tallerken. Med-
arbejder fortæller, at hun supplerer med lidt yoghurt for at give havregrøden mere 
smag og bedre konsistens. Medarbejder fortæller, at det ikke lige var muligt at 
drysse kanel eller lignende på for at gøre havregrøden mere interessant. Det er tilsy-
nets vurdering, at sammenblandingen af morgenmaden ikke er relevant. Tilsynet be-
mærker, at beboeren ikke selv kan sige fra herpå. 

• En beboer sidder og sover ved bordet. En medarbejder vækker beboer og spørger 
venligt, om beboer ønsker at komme ind og sove.  

• En beboer guides til at indtage sin medicin. Tilsynet hæfter sig ved, at beboer har 
fået alle tabletter på én gang. Beboer tager flere tabletter samtidig, og får dem galt 
i halsen. Da beboer er kommet sig over dette, tager beboer igen flere tabletter på 
en gang. Medarbejder hæver stemmen og er meget insisterende på, at beboer kun 
indtager en tablet ad gangen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejder ikke yder 
en faglig korrekt støtte til indtagelse af medicinen.  

• En medarbejder sætter musik på og fortæller, at musikken handler om forår. Medar-
bejderen haster videre. 

• Tre beboere spiser sammen. Beboerne vælger forskellige former for morgenmad. 
Medarbejder serverer beboernes mad iført handsker. Tilsynet bemærker positivt, at 
en medarbejder spørger en beboer, om vedkommende ønsker at anvende spise-
stykke. Beboerne spørges til, hvilken mad de ønsker.  

Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med rammerne for måltidet og madens kvalitet. 
Beboere udtrykker, at det er hyggeligt at sidde sammen med de andre beboere, samt at 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tilfredshed med kvaliteten i leveringen af hjælpen til personlig 
pleje og praktisk støtte.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes hjælpen til 
personlig pleje og praktisk støtte sker med udgangspunkt i den personcentrede omsorg og en rehabilite-
rende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at Rosenlund stadig har en udfordring i forhold til at sikre renholdelse af hjælpemid-
ler samt at sikre overholdelse af gældende retningslinjer for god håndhygiejne i forbindelse med hånd-
tering af affald og brug af handsker generelt. 
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medarbejderne er gode til at skabe hyggelig stemning. En beboer fortæller, at vedkom-
mende sidder sammen med en bestemt beboer, som ikke er set ved måltiderne de sene-
ste dage. Beboeren tænker meget på, hvad der mon er årsagen hertil, men kan ikke lide 
at spørge medarbejderne.  

Beboerne fortæller, at maden typisk anrettes på fade, så man selv kan betjene sig, og de 
beboere, som skal have meget hjælp, får typisk maden portionsanrettet. 

En beboer udtrykker dog mindre tilfredshed på flere områder. Tilsynet taler med ledelsen 
herom og får beskrevet en række indsatser, der er gjort for at imødekomme beboerens 
utilfredshed. Leder er bevidst om, at man ikke er i mål med at øge beboerens tilfredshed. 

 

Medarbejderne beskriver, at kommunens politik omkring det gode måltid følges. Medar-
bejderne beskriver deres rolle og ansvar omkring måltiderne. Hver dag aftales, hvilke to 
medarbejdere der skal sidde med ved måltidet, og der er under måltiderne fokus på at 
skabe den nødvendige ro og trivsel. Medarbejder fortæller, at der aldrig må udføres prak-
tiske opgaver, mens beboerne spiser. En medarbejder beskriver eksempel på afskærmning 
af beboere, når dette er relevant – netop for at give alle en god oplevelse af måltiderne.  

Der bliver udarbejdet ernæringsscreening på beboere med vægttab eller vægtøgning. Der 
samarbejdes med ergoterapeuter og køkkenets medarbejdere omkring indsatser. Medar-
bejder giver eksempel på, hvordan en beboer nødes til at spise mere, ved at måltiderne 
indtages i selskab med en medarbejder og afskærmet fra øvrige beboere. Det er medar-
bejdernes oplevelse, at man er dygtig til opsporing af beboere med ernæringsmæssige 
problematikker. Medarbejder beskriver eksempler på beboere med dysfagi, og hvordan 
der er særlig opmærksomhed på måden, maden skal anrettes. 

Det er ligeledes medarbejdernes oplevelse, at der også i anretningen og serveringen af 
måltiderne er fokus på at sikre den rehabiliterende tilgang i det omfang, det er muligt. 
Medarbejder pointerer, at anretning og servering af et måltid naturligvis altid tager ud-
gangspunkt i den enkelte beboers særlige behov. 

 

3.2.3 Træning og aktivitet  

Data 

 

Tilsynet får oplyst, at der på hverdage er mellem 2 og 5 forskellige træningshold. Tera-
peuterne sammensætter beboerne, så deres behov bedst muligt passer sammen. 

Fysioterapeut oplyser, at ca. 40 beboere er tilmeldt en holdtræning, mens der pt. er to 
beboere, som har individueltræning efter §140. Rosenlund har træningssal med en række 
forskellige træningsredskaber og briks. Terapeut benævner faciliteterne som værende ba-
sale og tilstrækkelige. 

På tilsynsdagen er to formiddagshold aflyst, da en medarbejder har fri og en har været til 
møde uden for huset. Terapeuten oplyser til tilsynet, at der ikke gives erstatningstræning 
for det aflyste. Der er på dagen et eftermiddagshold, der bliver gennemført. 

 

På fællesarealers opslagstavler og i beboerbladet ”Rosenlundnyt” fremgår beskrivelser af 
kommende og afholdte aktiviteter. Rosenlund har et varieret tilbud om aktiviteter. Der 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten og rammerne for måltiderne. 

Tilsynet vurderer, at der på Rosenlund fortsat er behov for at have et fagligt fokus på kvalitetsudviklin-
gen af måltiderne.   

Tilsynet vurderer, at en medarbejder ikke agerer fagligt korrekt i forhold til at støtte en beboer i medi-
cinindtagelsen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for arbejdet med at sikre det gode måltid for 
beboerne.  
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ses beskrivelser af større og mindre fællesaktiviteter, der følger årstider og traditioner, 
busture, gudstjenester og aktiviteter på afdelingsniveau mm. 

På tilsynsdagen ses beboere i aktivitetscentret. Medarbejder forklarer, at beboere lø-
bende støder til hen over hele formiddagen. Lokalet er indrettet, så det inspirerer til hyg-
geligt samvær og aktivitet. Et par beboere giver udtryk for stort velvære ved at deltage i 
aktivitetscentrets tilbud. 

I husene ses aktiviteter som eksempelvis hyggeligt samvær mellem beboere og medarbej-
dere, som ser morgen-TV. Tilsynet bemærker dog, at også radioen lige i nærheden er 
tændt, hvilket ikke helt giver mening i den ellers hyggelige situation. 

I et hus er musikterapeuten gået i gang med sang og musik med en gruppe beboere.  

Ved tilsynets rundgang på fællesarealer bemærkes det i øvrigt, at et par huses dagligstue 
giver et noget rodet udtryk og ikke inspirerer til hyggeligt socialt samvær. Tilsynet beskri-
ver over for ledelsen de forskellige observationer herpå. Yderligere observeres på en op-
slagstavle en invitation til pårørende om deltagelse i et møde tilbage i april 2019. 

 

Beboerne oplever, at der er mange gode tilbud om aktiviteter og træning. Beboerne føler 
sig godt informeret om de forskellige tilbud og er bevidste om, at de selv vælger til og fra 
efter interesse. 

 

Medarbejderne beskriver, at fysioterapeuter arrangerer træningstilbud for beboerne på 
faste ugentlige dage. Medarbejder oplever godt samarbejde med terapeuterne omkring 
udvælgelse af, hvilke beboere der profiterer af hvilke tilbud. 

Medarbejderne oplever stor tilslutning til de mange aktiviteter, der udbydes på Rosen-
lund. Medarbejderne er bevidste om deres rolle i forhold til at informere om tilbuddene 
og eventuel ledsagelse til disse. Medarbejder beskriver, at det er en vigtig opgave at invi-
tere og støtte op om aktiviteter, så dette kan bidrage til beboernes livskvalitet i hverda-
gen. 

Medarbejderne har lidt forskellige oplevelser af, hvorvidt der er tid til aktiviteter på af-
delingsniveau. En medarbejder beskriver, at tilstedeværelse af praktikanter og elever lige 
pt. giver gode muligheder for aktiviteter, mens andre medarbejdere oplever det vanske-
ligt at finde tiden til aktiviteter på afdelingsniveau, når hverdagen er travl.  

 

3.2.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data 

 

Tilsynet observerer, at medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og anerkendende 
tone til beboerne. I et enkelt tilfælde observeres brug af kælenavn i henvendelsen til en 
beboer. 

Tilsynet observerer flere situationer på, hvordan medarbejderne anvender den person-
centrede omsorg i kontakten med beboerne – både hvad angår måden, der kommunikeres 
på samt i deres adfærd. Eksempelvis udtrykker en beboer flere gange usikkerhed og be-
kymring. Beboer bekymrer sig blandt om, hvorvidt hun er kommet for tidligt til morgen-
maden. Beboeren forsikres på venlig måde om, at hun er kommet lige til den tid, hun 
skal, og at alt er som det skal være. Beboeren responderer godt på medarbejderens bero-
ligelse. 

Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne anvender let fysisk berøring i kontakten 
med beboerne. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at Rosenlund har et varieret tilbud om aktiviteter og træning, samt at beboerne er 
tilfredse hermed.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med de forskellige trænings- og aktivitetstilbud og 
deres egen rolle og ansvar i forhold til at støtte beboerne i deltagelsen. 
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Beboerne oplever god kontakt til medarbejderne. Medarbejderne beskrives som venlige, 
søde og omsorgsfulde. En beboer udtrykker, at vedkommende føler sig tryg, og at der bli-
ver passet godt på en. 

 

Medarbejderne beskriver fokus på, at kommunikationen afstemmes den individuelle be-
boer. Kommunikationen tager udgangspunkt i kommunens værdigrundlag og skal ifølge 
medarbejderne til enhver tid være anerkendende og positiv. Medarbejder beskriver ek-
sempel på konfliktnedtrappende dialog, hvor fokus er rettet på ikke at bruge benægtelser 
som ”nej” i ordvalget, og at man hele tiden skal være omhyggelig med at finde positive 
vendinger, så beboeren oplever ligeværdig dialog. 

Medarbejderne beskriver, hvordan der sikres respekt for den enkelte beboer ved at imø-
dekomme særlige ønsker og behov. Medarbejder beskriver eksempel på en terminal be-
boer, som kun ønskede de allermest nødvendige besøg af medarbejderne. Medarbejder 
beskriver, hvordan man ved hvert besøg blandt andet sikrede sig, at beboeren ønskede 
medarbejdernes tilstedeværelse. 

Medarbejderne er enige i, at beboerne bør tiltales ved fornavn og ikke kælenavne. Medar-
bejderne oplever dog stadig, at beboerne bliver tiltalt med kælenavne. Medarbejderne er 
trygge ved at korrigere hinanden og oplever ikke negativ respons, når det sker. 

3.3 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

3.3.1 Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling 

Data 

 

Leder oplyser, at Rosenlund har foretaget organisatoriske ændringer, hvor det er blevet 
prioriteret at få fokus på fagligheden.  En faglig leder, der er tværgående i hele huset, er 
blevet ansat, og alle daglige ledere får tilknyttet en koordinator som led i aflastning af de 
administrative opgaver. Herved gives den daglige leder bedre mulighed for at være synlig 
og nærværende.  

Personaleomsætningen på Rosenlund er for høj. Leder henviser til de tidligere beskrevet 
indsatser omkring fokus på faglighed og det gode arbejdsmiljø for medarbejderne. Det er 
oplevelsen, at indsatserne allerede har haft nogen positiv effekt. 

Rosenlund har rekrutteringsproblematikker og har modtaget hjælp fra kommunen til at 
udarbejder stillingsannonce, der kunne tiltrække kompetente ansøgere. Annonceringen 
har give positive tilbagemeldinger, hvor ansøgere har tilkendegivet, at de fandt annonce-
ringen meget interessant. Der opleves dog stadig visse rekrutteringsvanskeligheder i for-
hold til social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Pt. imødekommer man udfor-
dringerne ved at bruge faste sygeplejevikarer i vagter om aftenen og i weekender og prio-
riterer, at de fastansatte sygeplejersker udelukkende tager dagvagter. 

 

På trods af rekrutteringsvanskeligheder oplever leder, at der er de nødvendige faglige 
kompetencer på Rosenlund. Ergoterapeuten er netop optaget på demenskoordinatorud-
dannelsen, hvilket kommer til at bidrager til øget faglighed i tilgangen.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen mellem beboere og medarbejdere er respektfuld og imødekom-
mende. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation med medarbej-
derne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for faktorer, der har betydning for den re-
spektfulde kommunikation og adfærd. 
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En medarbejder med særlige læringskompetencer er ansat til at sikre, at kompetenceud-
viklingen af medarbejderne føres ud i praksis. 

Der er udarbejdet kompetenceplaner for alle medarbejdere, hvor medarbejdernes kom-
petenceudvikling for det første år er beskrevet. I kompetenceplanen indgår emner som 
personcentreret omsorg, pårørendesamarbejde, førstehjælp, brandkurser o.l.  

Leder oplyser, at man fremadrettet ønsker at styrke fagligheden omkring neuropædagogi-
ske og neuropsykologiske indsatser, og at to medarbejdere vil tage diplomuddannelse in-
den for området. Det er en del af leders strategiske aftale, at der skal arbejdes med 
medarbejdernes kommunikation, så den afspejler, at Rosenlund er et hjem og ikke en in-
stitution. 

 

Medarbejderne oplever, at de har de kompetencer til at løse de opgaver, de stilles over-
for i hverdagen. Medarbejderne er bevidste om, at man altid kan dygtiggøre sig, og at lø-
bende kompetenceudvikling er vigtig for at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen. Under 
gruppeinterviewet reflekterer medarbejderne sammen om, hvordan det måske kunne 
være muligt at overdrage endnu flere opgaver fra social- og sundhedsassistenterne til so-
cial- og sundhedshjælperne. Medarbejderne oplever, at dette ville aflaste social- og sund-
hedsassistenter i endnu højere grad, og at der eksempelvis kunne være tale om opgaver 
som inhalationer, øjendrypning og komprilanbind. 

Medarbejderne har kendskab til de udarbejdede kompetenceskemaer og redegør for ind-
holdet heri. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at der altid er gode muligheder for faglig sparring, hvis 
man kommer i tvivl om, hvordan en opgave skal løses. 

 

3.3.2 Tværfagligt samarbejde 

Data 

 

Leder oplever, at det tværfaglige samarbejde er meget velfungerende, og at der på Ro-
senlund er mange forskellige faggrupper at trække på. Der er skabt tydelige rammer for 
samarbejdet og etableret en fast mødestruktur, som dækker mødeaktiviteter på mere 
overordnet niveau i form af fællesmøder og møder på daglig basis i de forskellige huse. 

Det tværfaglige samarbejde sikres blandt andet gennem tavlemøder. Leder pointerer, at 
det tilstræbes, at tavlemøder afvikles med udgangspunkt i den personcentrede omsorg. 
Der afholdes beboerkonferencer. Deltagere på konferencerne vil blive sammensat, så de 
faglige kompetencer matcher de udfordringer, der skal drøftes. 

Medarbejdere med tværgående funktioner, som eksempelvis musikterapeut, ergotera-
peut, fysioterapeut og sygeplejersker, mødes en gang ugentligt til drøftelse af områder, 
der skal være særlig opmærksomhed på, og hvordan de som fagpersoner bedst kan støtte 
op om udfordringen. 

Overlap mellem vagter sker primært via omsorgssystemet. I enkelte huse arbejdes med 
formelt overlap mellem vagter. 

 

Medarbejderne udtrykker, at det tværfaglige samarbejde er velfungerende. Medarbej-
derne oplever, at man bliver lyttet til, at folk er engagerede, og at der udvises respekt 
for den enkeltes faglighed. Medarbejderne beskriver, at baggrunden for det velfunge-
rende samarbejde også skyldes synligheden i hverdagen. Man møder hinanden på kryds og 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at de organisatoriske rammer og det ledelsesmæssige fokus på at sikre den nødven-
dige faglighed understøtter muligheden for at levere en høj kvalitet i opgaveløsningen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever at have de nødvendige kompetencer til at udføre deres 
arbejde.  
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tværs af husene, og man udviser en naturlig interesse for hinandens arbejde. Det er med-
arbejdernes indtryk, at alle prioriterer det tværfaglige samarbejde meget højt. 

Medarbejderne beskriver, hvorledes der afholdes tværfaglige møder hver formiddag samt 
beboerkonferencer. De forskellige fagpersoner inviteres alt efter relevans. 

Medarbejderne beskriver samarbejdet med musikterapeuten som meget spændende. 
Medarbejderne udviser god forståelse for og kendskab til, hvordan musikterapeutens ind-
satser kan bruges i forhold til beboerne.  

En ekstern konsulent har bistået med rådgivning i forhold til beboere, hvor der har været 
særlige udfordringer. Det er medarbejdernes oplevelse, at de har fået brugbar faglig 
sparring og i samarbejde med konsulenten har fundet frem til gode løsninger, der kunne 
inddrages i plejen for beboere. 

Magtanvendelse er et fokusemne i forhold til at sikre den nødvendige indberetning og fo-
rebyggelse. Medarbejderne har hørt, at der er kommet nye regler på området, men er 
ikke helt sikre i beskrivelserne heraf. Medarbejder udtrykker, at der arbejdes en del med 
magtanvendelse og hele læringsperspektivet omkring emnet. 

Rosenlund har netop fået tilknyttet en plejecenterlæge, og medarbejderne ser frem til 
samarbejdet.  

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre rammerne for det tværfaglige samar-
bejde. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever, at det tværfaglige samarbejde har høj prioritet og er me-
get velfungerende. Medarbejderne oplever gensidig respekt imellem de forskellige faggrupper.  
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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. 


