
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport  

Seniorcenter Møllegården 

Gladsaxe Kommune  
 

 

Uanmeldt tilsyn 

Februar 2020



UANMELDT TILSYN | FEBRUAR 2020 MØLLEGÅRDEN GLADSAXE KOMMUNE 

 

  
2 

INDHOLD 
 

1. VURDERING ..........................................................................................4 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING ............................................................. 4 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER ..................................................................... 5 

2. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET ...............................................................6 

3. DATAGRUNDLAG ....................................................................................7 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN ....................................................... 7 

3.2 HVERDAGENS PRAKSIS .......................................................................... 7 

3.2.1 Personlig pleje og praktisk hjælp herunder rehabilitering ........................ 7 

3.2.2 Mad og måltider ......................................................................... 8 

3.2.3 Træning og aktivitet .................................................................. 10 

3.2.4 Omgangsform og sprogbrug .......................................................... 11 

3.3 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE........................... 12 

3.3.1 Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling ............................. 12 

3.3.2 Tværfagligt samarbejde.............................................................. 13 

4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE ............................................................... 15 

4.1 FORMÅL ........................................................................................ 15 

4.2 METODE ........................................................................................ 15 

4.3 VURDERINGSSKALA ............................................................................ 16 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE ............................................................. 17 

  



UANMELDT TILSYN | FEBRUAR 2020 MØLLEGÅRDEN GLADSAXE KOMMUNE 

 

  
3 

 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 Møllegården er, at forholdene på seniorcentret kan karakteriseres som  

 

Meget tilfredsstillende 

 

Ved sidste tilsyn blev der ikke givet anbefalinger til seniorcentret. Ledelsesmæssigt arbejdes med relevante 
emner i kvalitetsarbejdet, og arbejdet sker med udgangspunkt i bl.a. kommunens værdighedspolitik. 

 

Beboerne oplever, at de får den hjælp til pleje og praktisk støtte, som de har behov for. En enkelt beboer 
oplever dog for lang ventetid på besvarelse af nødkald. Beboerne er generelt tilfredse med kvaliteten og 
rammerne for måltiderne. Et par beboere har kommentarer hertil. Under tilsynets observation af måltidet 
konstateres det, at seniorcentret fortsat har brug for at have et fagligt fokus på kvalitetsudviklingen af 
måltiderne. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med seniorcentrets varierede tilbud om træning. Tilsynet 
vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation med medarbejderne. 

Under gruppeinterview med medarbejderne fremstår disse meget fagligt kompetente og engagerede i ar-
bejdet på seniorcentret. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har god faglig forståelse for arbejdet 
med den personcentrede omsorg, den rehabiliterende tilgang og at sikre det gode måltid for beboerne. 
Medarbejderne har kendskab til de forskellige trænings- og aktivitetstilbud og kan redegøre for egen rolle 
og ansvar i forhold til at støtte beboerne i deltagelsen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for faktorer, der har betydning 
for den respektfulde kommunikation og adfærd. Tilsynet observerer, at medarbejderne har særdeles god 
forståelse for, hvordan den personcentrede omsorg bringes i spil i dialogen med beboerne. Medarbejderne 
oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at udføre deres arbejde. Det tværfaglige samarbejde 
opleves velfungerende, og medarbejderne finder, at dette bl.a. skyldes den gensidige respekt, der er imel-
lem de forskellige faggrupper.  

 

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

  

Det er tilsynets vurdering, at de organisatoriske rammer og det ledelsesmæssige fokus på at sikre den nød-
vendige faglighed understøtter muligheden for at levere en høj kvalitet i opgaveløsningen. Yderligere vur-
deres der ledelsesmæssigt meget tilfredsstillende fokus på at sikre rammerne for det tværfaglige samar-
bejde. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

• Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, så det sikres, at arbejdsgang for renholdelse af 
hjælpemidler overholdes. 

• Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på opgaven omkring besvarelse af nødkald, så det 
sikres, at disse altid besvares inden for en rimelig ventetid og således bidrager til at give beboerne 
tryghed i leveringen af hjælpen. 

• Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med kvalitetssikringen af det gode måltid for beboerne.  
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2. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET 

 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og adresse: Seniorcenter Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Lyngby 

Leder: Jessie Lykke 

Antal boliger: 91 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 27. februar 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Interview af 3 beboere 

• Observationer  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere og 1 fysioterapeut) 

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

Tilsynet er udført som et eftermiddags-/aftentilsyn. 

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 

 

Ved sidste tilsyn fik Møllegården ingen anbefalinger. 

Leder oplyser, at værdighedspolitikken er uddelt til alle medarbejdere, og at politikken 
er en del af leders fælles introduktion for nye medarbejdere. 

I arbejdet med værdighedspolitikken italesættes tilgangen omkring den personcentrede 
omsorg. Centret har som led i arbejdet med værdighedspolitikken haft fokus på ensom-
hed blandt raske ægtefæller. Der er foregået faglige drøftelser om, hvorledes raske æg-
tefæller bedst støttes i at fortsætte det aktive liv og have tryghed ved, at centret vareta-
ger den nødvendige pleje og omsorg for deres pårørende. 

Leder beskriver, at en måde at komme rundt om emnerne i værdighedspolitikken og spe-
cielt emnet omkring ensomhed er at have fokus på aktivitetstilbud, der bidrager til socialt 
fællesskab med ligestillede, så beboernes oplevelse af livskvalitet kan højnes. Leder fin-
der, at det giver god mening at arbejde med fokusemnerne i værdighedspolitikken og 
gøre sig umage med at støtte beboerne og deres pårørende i alle livets forhold. Kombina-
tionen af emnerne i værdighedspolitikken og den personcentrede omsorg bidrager i høj 
grad til, at den enkelte beboer sættes i centrum. 

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 
er rengjorte. Tilsynet observerer, at beboeres rollatorer og en kørestol trænger til rengø-
ring.  

Beboerne oplever, at de får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, de har brug 
for.  

En beboer udtrykker, at vedkommende trives på centret og hygger sig ved at opholde sig i 
sin bolig. Beboer er tilfreds med hjælpen til rengøring og synes, at det er hyggeligt at 
være i boligen imens, så tales der hyggeligt sammen. Beboer oplever at have selvbestem-
melse, men indretter sig gerne efter fx spisetiderne. Oplever i høj grad, at medarbej-
derne udviser fleksibilitet. Beboerens kørestol trænger til rengøring. Beboer mener kun, 
at kørestolen er blevet rengjort af pårørende. 

Anden beboer fremhæver at være glad for selv at kunne tilberede mad i egen bolig. Be-
boer oplever at have selvbestemmelse i hverdagen. Det er dog beboerens indtryk, at det 
ene aftenhold er mindre velfungerende, fx bliver der ikke spurgt til beboers konkrete hel-
bredssituation. Beboer oplever, at beboers post ikke behandles sikkert, idet den leveres i 
en åben kasse ved hovedindgangen. Beboer er i dialog med ledelsen om dette. 

Tredje beboer giver ligeledes udtryk for at få den hjælp, hun har brug for, men udtrykker 
stor utilfredshed med ventetiden på besvarelse af nødkald. Under interviewet vender be-
boeren flere gange tilbage til problematikken omkring dette. Beboer oplever utryghed 
ved at skulle vente længe på besvarelse af kald.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med fokusemnerne i værdighedspolitikken. 
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Beboers egen oplevelse er, at hun kun ringer, når der er absolut behov herfor, og forven-
ter derfor, at medarbejderne kommer inden for en rimelig ventetid.  

En beboer beskriver, at hun er blevet opereret i skulderen og på trods heraf, insisterer 
hun på at gøre mest muligt selv. 

 

Under gruppeinterviewet beskriver medarbejderne, at kvaliteten i udførelsen af hjælpen 
til personlig pleje ligger i at være opmærksom på ikke at tage over for beboeren, men 
yde en støtte, så beboeren kan være mest mulig selvhjulpen. Medarbejder beskriver be-
tydningen af at møde beboerne, hvor de er og være en form for talentspejder på, hvilken 
støtte beboerne har brug for den pågældende dag. 

Medarbejderne oplever, at de i hverdagen er gode til konstant at have fokus beboernes 
egenomsorg netop for at sikre størst mulig livskvalitet i hverdagen. Medarbejder beskri-
ver, at man forholder sig fagligt til, hvordan beboeren bedst kan støttes den pågældende 
dag, og hvad man som medarbejder kan bidrage med, for at beboeren føler værdighed i 
plejen. 

Medarbejderne anvender redskaber som motivation og guidning i plejen og omsorgen for 
beboerne. Medarbejder beskriver betydningen af, at man støtter beboerne i at genopdage 
egne ressourcer, så de bliver mest muligt selvhjulpne. 

I arbejdet med at efterkomme beboernes særlige ønsker og vaner tages udgangspunkt i 
beboernes livshistorie. Derudover foregår sparring med pårørende og kolleger omkring 
kendskab til de konkrete beboeres ønsker og vaner. En medarbejder pointerer, at flere 
beboere i hendes afdeling også selv kan redegøre herfor. 

Om morgenen fordeles opgaverne, så alle løfter lige på de komplekse og tunge opgaver. 
Man ringer altid sammen i løbet af formiddagen og forhører sig blandt kolleger, om der er 
noget, som man kan hjælpe med. Det er kulturen, at man er ikke færdig med morgen-
plejen, før alle er færdige. Medarbejderne prøver at rotere lidt rundt mellem beboerne, 
så alle får kendskab til afdelingernes beboere, så man på denne måde let kan hjælpe og 
overtage opgaver for hinanden. Det er medarbejdernes oplevelse, at man generelt er me-
get gode til at hjælpe hinanden. 

 

3.2.2 Mad og måltider 

Data 

 

Tilsynet observerer et frokostmåltid med 27 beboere samlet i spisestuen. Mange af bebo-
erne følges til måltidet af medarbejderne. Bordene er veldækkede, og beboerne har faste 
pladser. En beboer har egen frokost med, da beboeren finder frokosten på centret for 
dyr. Maden til beboere med særlige behov er anrettet på tallerkener overbetrukket med 
film. De øvrige beboere forsyner sig fra skåle og fade. Tilsynet bemærker, at der ikke er 
skeer og gafler på alle fade, og at nogle beboere derfor anvender egen gaffel.  

Der sidder medarbejdere ved 7 af de 8 borde. Medarbejderne hjælper de beboere, som 
har behov, og flere medarbejdere tager initiativ til samtale med beboerne. Der er en god 
og livlig stemning i spisestuen. 

En medarbejder rejser sig fra bordet og står i længere tid ved et andet bord og samtaler 
med beboere og medarbejder ved dette bord. Medarbejderne nøder beboerne til at spise. 

Et stykke tid inde i måltidet bliver der udført praktiske opgaver i det tilstødende køkken, 
hvilket giver nogen støj af porcelæn og stål i spisestuen. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de får den hjælp til pleje og praktisk støtte, som de har be-
hov for.  

Tilsynet vurderer, at en beboer oplever for lang ventetid på besvarelse af nødkald. 

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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Beboerne udtrykker rimelig tilfredshed med madens kvalitet og rammerne herfor. En be-
boer udtrykker, at maden er OK, men ikke som man selv ville lave den. Beboeren synes, 
det er godt, at man kan vælge mellem forskelligt pålæg, og at menuen bliver præsente-
ret om aftenen. Beboer synes, at hun er heldig i forhold til dem, hun sidder sammen med. 
Der er gode samtaler, og medbeboere har alle noget at berette. 

Anden beboer synes, at kvaliteten af den varme mad er svingende, særligt er der kvali-
tetsproblemer med kartoflerne. Beboer mener, at maden står og venter længe efter til-
beredningen, hvilket er drøftet med ledelse og køkken. Dagen før tilsynets besøg, fandt 
beboer, at maden var meget veltillavet og velsmagende. Beboer tilbereder til tider selv 
mad i boligen. Beboer nyder det gode selskab, og man har det godt sammen omkring bor-
det. Man hjælper hinanden omkring bordet, og det synes beboer er en god ting. Beboerne 
skiftes til at give en flaske vin ved bordet. 

Tredje beboer spiser frokost i det store fællesrum, og aftensmaden spiser hun alene. Be-
boer ønsker ikke at sidde i afdelingens køkkenenhed, da hun ikke synes, det er hyggeligt. 

 

Medarbejderne beskriver, at der i sikring af det gode måltid er fokus på, at beboerne fø-
ler sig velkomne til måltidet, at der er gjort de nødvendige forberedelser, og der skabes 
den nødvendige ro og hygge i situationen. En medarbejder beskriver fokus på, at nogle 
beboere har brug for mere tid end andre til at indtage måltidet, og at dette altid skal re-
spekteres. 

Medarbejderne er bevidste om egen rolle og ansvar under måltiderne og beskriver bl.a., 
at medarbejderne altid fordeler sig jævnt mellem bordene og ikke samtaler indbyrdes, 
men udelukkende har dialog med beboerne. Medarbejderne beskriver muligheden for at 
spise det pædagogiske måltid, og hvis man som medarbejder ikke er interesseret i dette, 
tager man typisk blot et glas vand med ved bordet. Medarbejderne italesætter egen rolle 
som værtsrollen omkring bordet og med et fokus på at støtte de beboere, som har behov 
herfor. En medarbejder reflekterer over, at de samme regler og principper for at sikre 
det gode måltid også er gældende, når der afholdes større arrangementer med spisning. 

I forhold til at sikre beboernes ernæringsmæssige behov beskrives fokus på, at beboerne 
får den kosttype, de har behov for, og at der tages hensyn til særlige udfordringer, som fx 
tygge-synke vanskeligheder. Medarbejder beskriver eksempel, hvor køkkenet har anrettet 
maden, fuldstændig som beboer ønsker det, og beboer kan med denne særlige anretning 
være selvhjulpen. Beboeren finder glæde ved ikke at skulle forklare sine særlige behov 
ved hvert måltid, men kan i stedet bruge energien på at nyde måltidet. 

Medarbejder fortæller, at mange beboere har behov for at blive nødet til at drikke til-
strækkeligt, hvorfor man altid skåler i fællesskab under måltidet. Medarbejderen finder 
denne måde ganske god, idet man ikke udstiller nogle af beboerne for at have et særligt 
behov. 

Ved udfordringer omkring beboeres ernæringsmæssige situation foretages ernærings-
screening, og der foregår faglig sparring mellem eksempelvis sygeplejersken, økonomaen 
og beboerens kontaktperson om at finde de rette løsninger. Medarbejderne oplever, at 
der er gode muligheder for at handle på de ernæringsmæssige udfordringer på flere må-
der – bl.a. kan der tilbydes mellemmåltid, proteindrikke, fedtfattige produkter samt frugt 
og grønt frem for kage. Yderligere er medarbejderne bevidste om muligheden for brug af 
særlige hjælpemidler, som kan støtte beboerne i at være mere selvhjulpne i indtagelsen 
af et måltid. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne overordnet er tilfredse med kvaliteten og rammerne for måltiderne. Et 
par beboere har kommentarer hertil.  

Tilsynet vurderer, at der på seniorcentret fortsat er behov for at have et fagligt fokus på kvalitetsudvik-
lingen af måltiderne.   

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for arbejdet med at sikre det gode måltid for 
beboerne. 
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3.2.3 Træning og aktivitet  

Data 

 

Dagens aktivitet er fælles gåtur og quiz.  

Medarbejderne konstaterer med stor fornøjelse, at mange beboere deltog i den ugentlige 
gåtur i dag, da vejret var så godt.  

Quiz-arrangementet afholdes ligeledes for en større gruppe beboere. Beboerne drikker 
kaffe og sidder længe om aktiviteten.  

På en afdeling observerer tilsynet hyggeligt samvær mellem beboere og medarbejdere 
omkring eftermiddagskaffen. Beboerne får serveret både frugt og kage til kaffen. 

I anden dagligstue sidder tre beboere ved hvert deres bord. En medarbejder sidder ved 
den ene beboer og samtaler.  

Tilsynet observerer, at en optiker har data om beboerne på en åben iPad, som står på et 
rullebord på gangen. Tilsynet taler med optiker om dette. 

 

Beboerne oplever et varieret tilbud om aktiviteter. 

En beboer fortæller, at der er mange aktiviteter - også om aftenen. Beboer deltager i en 
del aktiviteter som stolegymnastik og udflugter. Beboerne nyder arrangementer omkring 
dans, hvor et par kommer og danser for og med beboerne. 

Anden beboer træner fast en time om ugen og holder sig selv i gang med gåture. Beboer 
læser højt for øvrige beboere et par gange om ugen og deltager gerne i ture. En gang om 
ugen arrangeres biograf, hvor der serveres Irsk kaffe. Der er gode aktiviteter på centret 
og et godt sammenhold. Beboer synes, at der kunne reklameres lidt mere for, hvor ud-
flugter går hen, når der var ledige pladser. 

Tredje beboer har hørenedsættelse og oplever begrænsninger i de aktiviteter, hun kan 
deltage i. Beboer oplever at blive inviteret til aktiviteter, men fravælger ofte disse af 
eget valg. Beboer cykler hver dag på pedaler, hun har i boligen. Når vejret tillader det, 
vil beboeren gerne deltage i gåture hver torsdag. Beboeren nyder sin bolig og have. 

 

Medarbejder beskriver, at i princippet får alle beboere tilbud om træning. Det er altid 
beboernes eget valg, hvorvidt de ønsker at tage imod tilbuddet, men medarbejderne for-
søger at motivere hertil. Beboerens ønsker og behov for træning afdækkes umiddelbart 
efter indflytningen, hvor beboeren har samtale med terapeuten. Medarbejder oplever, at 
man er gode til at motivere beboerne til at tage imod træningstilbud og finder, at træ-
ning for mange beboere kan være en meningsfuld beskæftigelse. Medarbejder beskriver 
aktiviteter, der alle har et træningspotentiale – som eksempelvis gåture, olympiade, 
dans, stolegymnastik, gåture og cykelture. 

Medarbejderne oplever, at aktiviteter med beboerne har høj prioritet. Blandt personalet 
er der rummelighed i forhold til at overtage opgaver fra en kollega, så vedkommende kan 
gå fra til en individuel aktivitet med en beboer. Medarbejder fortæller, hvordan hun i dag 
spontant fik planlagt en indkøbstur med en beboer, da vejret var perfekt til udendørs ak-
tivitet.   

Det er medarbejdernes oplevelse, at man på centret er meget privilegeret med de gode 
muligheder, man har for at tilbyde varierede og hyppige aktiviteter. 

Beboerne får informationer om aktiviteterne via opslag på afdelingerne, beboerbladet og 
dialogen med medarbejderne. I en personalekalender og tavle på kontoret er der opslag 
med aktiviteter, som medarbejderne orienterer sig i, så de kan informere beboerne. 

På centret har man frivillige tilknyttet, som deltager i de forskellige aktiviteter, og der er 
måltidsvenner, som kommer på centret i tidsrummet mellem 17-20 for at støtte op om at 
sikre det gode måltid for beboerne. 
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3.2.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data 

 

Tilsynet observerer respektfuld og anerkendende kommunikation mellem beboere og 
medarbejdere. Tilsynet bemærker positivt, at der tages godt imod de beboere, som kom-
mer ind i den fælles spisestue for at drikke kaffe. Der hilses på alle ved fornavn, og bebo-
erne spørges venligt til, hvor beboeren gerne vil sidde, og hvad vedkommende kunne 
tænke sig at få til kaffen. 

En medarbejder synger for en beboer. Beboer vil gerne sove, og medarbejder tilbyder at 
følge beboer til boligen. Medarbejder kører beboer i kørestolen, og de taler hyggeligt 
sammen på vejen. Det er tydeligt, at der er godt kendskab til beboer. 

En frivillig samtaler med en beboer. Beboer er ikke helt relevant i tid og sted og noget 
bekymret. Tilsynet observerer, at den frivillige ikke håndterer dialogen helt korrekt. 

 

Beboerne oplever god kontakt med medarbejderne, og at der kommunikeres i en venlig 
og respektfuld tone. Beboere udtrykker, at medarbejderne udviser respekt for deres hjem 
og person. Beboerne oplever en værdig tilgang. 

En beboer har dog en enkelt gang oplevet at få et mindre pænt svar fra en medarbejder. 
Beboeren er af den opfattelse, at medarbejderen ikke brød sig om, at beboeren sagde fra 
i en situation og stillede nogle konkrete krav. 

 

Medarbejderne udtrykker, at omgangstonen er blevet meget bedre gennem de sidste 2-3 
år. Arbejdet med den personcentrede omsorg har påvirket måden, man kommunikerer 
med beboerne på. Beboerne er kommet mere i fokus, og medarbejdernes faglige kend-
skab til teorierne bag Tom Kitwood bidrager til, at man analyserer beboerne på en anden 
måde. Medarbejderne oplever, at de er blevet bedre til at observere og aflæse beboernes 
signaler, samt at der er kommet større fokus på, at beboernes helbredsmæssige tilstand 
kan variere fra dag til dag. Ligeledes er den faglige interesse for beboernes identitet og 
tidligere liv kommet i et større fokus efter implementeringen af den personcentrede om-
sorg.  

Medarbejder pointerer afslutningsvis, at der altid skal kommunikeres med respekt og ud 
fra beboernes forskellige ønsker og behov. 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at centret har et varieret tilbud om aktiviteter og træning, samt at beboerne er til-
fredse 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. 

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 med-
arbejderne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for faktorer, der har betyd-
ning for den respektfulde kommunikation og adfærd. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles 
god forståelse for, hvordan den personcentrede omsorg bringes i spil i dialogen med beboerne. 
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3.3 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

3.3.1 Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling 

Data 

 

Der er delt ledelse på centerchef-niveau med Egegården. 

Møllegården er organiseret med afdelingsledelse. Sygeplejerskerne er forankret under af-
delingsledelsen og er tilknyttet faste afdelinger. Til hver afdeling er tilknyttet social- og 
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, aktivitetsmedarbejdere og terapeuter. 
Centret har ligeledes pædagoger ansat. 

Leder beskriver, at medarbejderdækningen i nattevagter er god, og at medarbejderne 
ikke oplever et unødigt arbejdspres i disse vagter. Praktiske opgaver er taget ud af natte-
vagtens funktion, så fokus kan være rettet på, at beboerne får en god og tryg nattesøvn. 
Det er leders erfaring, at et aktivt liv i dagtimerne bidrager til, at beboerne sover godt 
om natten. Der er mulighed for at indkalde ekstra personale i nattevagten, hvis der for en 
periode skulle være behov herfor. Leder har selv deltaget i nattevagter for at få et ind-
tryk af arbejdet om natten. 

Der er pt. ingen rekrutteringsproblematikker på centret. Leder oplever, at der kommer 
kvalificerede ansøgninger, når der søges efter nyt personale. 

Sygefraværet er meget lavt. Man har formået at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er 
kultur for, at man kan komme på arbejde, selv om man måske ikke er helt i topform. Le-
der beskriver eksempler på medarbejdere, som er kommet på arbejde på trods af ryg-
smerter eller en brækket arm. I disse situationer har man tildelt medarbejderne opgaver, 
der er afstemt efter deres udfordringer og begrænsninger. Medarbejderne har taget godt 
mod de tilbud, der er blevet givet dem og har udtrykt glæde ved muligheden for at tage 
del i andre opgaver end de sædvanlige, når de har brug for det. 

Leder fortæller, at det italesættes, at afdelingsledere skal være nærværende og synlige 
på afdelingerne og tage del i det daglige arbejde – eksempelvis ved at være med ved mål-
tider som del af den ledelsesmæssige observation af, hvorledes tingene foregår i praksis. 

Det er leders oplevelse, at man på centret har de nødvendige faglige kompetencer. Leder 
beskriver, at i forhold til medarbejdernes kompetenceudvikling sker dette ud fra samme 
principper som på Egegården. Eksempelvis ved, at alle social- og sundhedsassistenter er 
blevet kompetenceafklaret. Der er udarbejdet en liste over de opgaver, der vurderes, at 
faggruppen skal kunne varetage. Sygeplejersken gennemgår opgaverne med den enkelte 
medarbejder og sikrer i praksis, at medarbejderen kan mestre opgaverne.  

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

 

Medarbejderne oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at udføre de opgaver, 
de stilles over for i hverdagen. Medarbejderne beskriver, hvorledes der er foregået indivi-
duel kompetenceafklaring.  

Medarbejderne føler sig godt klædt på, inden de får overdraget en opgave. Medarbej-
derne oplever, at den uddannelsesansvarlige sygeplejerske er dygtig til at undervise og 
fagligt forklare, hvordan en indsats skal udføres. Medarbejderne er trygge ved, at man al-
tid først introduceres til teorien bag indsatsen, før man introduceres i praksis. Der over-
drages aldrig en opgave, før medarbejderen føler sig sikker i udførelsen af denne. 

Medarbejderne beskriver, at de føler sig nysgerrige og fagligt interesserede i deres fag og 
gerne tilegner sig viden på nettet og læser bøger om specialet. Medarbejderne spejler sig 
i hinanden og sparrer fagligt med kolleger, som har andre kompetencer end en selv. Med-
arbejder udtrykker, at man altid selv har et medansvar for at udvikle sig fagligt. 
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Medarbejderne oplever gode muligheder for faglig sparring med forskellige faggrupper og 
finder, at også lederne er meget tilgængelige, når der er behov for sparring. 

 

3.3.2 Tværfagligt samarbejde 

Data 

 

Leder oplever, at det tværfaglige samarbejde er velfungerende. Det tværfaglige samar-
bejde understøttes ved repræsentationen af de forskellige faggrupper i begge afdelinger. 
Der er etableret en fast mødestruktur, hvor de forskellige faggrupper deltager efter rele-
vans. 

Leder beskriver eksempler på tværfaglige møder i form af beboerkonferencer og tavlemø-
der. Beboernes helhedssituation og livskvalitet er i fokus, og der er konstant rettet et fag-
ligt fokus på, hvilke indsatser, der er igangsat, hvordan er status herpå, og er der noget, 
der skal ændres eller gøres bedre. 

Centret arbejder med Meta-forløb. På baggrund af dialog med beboerne opsættes mål for 
en indsats, og der sker faglige drøftelse af, hvad der skal sættes i gang for at nå målet. 
Undervejs i hele forløbet foregår løbende evaluering. 

I det tværfaglige samarbejde samarbejdes med plejecenterlæge, som startede i septem-
ber sidste år. Leder vurderer, at der er behov for mere end en læge for at dække behovet 
og tror på, at det nok skal blive muligt at rekruttere flere til. Centrets læge forestår 
endnu ikke undervisning, men medarbejderne tilbydes at deltage i den undervisning, der 
foregår ved lægen på Egegården. 

Alle medarbejdere har blandede vagter, hvilket giver en bedre forståelse for hinandens 
områder, og man understøtter en kultur, hvor alle tager ansvar. Leder beskriver, at man 
med de blandede vagter har fået brudt opfattelsen af, at nogle opgaver skal varetages i 
dagvagter og andre i aftenvagter. Yderligere er arbejdsmiljøet blevet forbedret, idet 
medarbejderne bedre kan dække hinanden ind ved sygdom og ferier. Det er leders ople-
velse, at man er gode til at hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne, hvilket bidrager til 
oplevelsen af, at man er et stort og samlet hus. 

Omsorgssystemet anvendes som et vigtigt redskab til vidensdeling mellem medarbej-
derne. Leder oplyser, at man som led i kvalitetssikringen af dokumentationen er ved at 
udarbejde et screeningsværktøj i form af et spørgeskema, som skal afdække, hvilke om-
råder medarbejderne selv oplever, at de har behov for mere undervisning i. Formålet er 
at gøre dokumentationsarbejdet lettere for medarbejderne. Efter screeningen vil der 
blive tilrettelagt undervisning i de relevante emner. 

 

Medarbejderne redegør for indholdet i beboerkonferencer og tavlemøder. Medarbejderne 
oplever stort udbytte af møderne og et godt tværfagligt samarbejde omkring beboernes 
helhedssituation. En medarbejder beskriver, at nogle gange er der også tid til, at medar-
bejderne lige får talt lidt sammen om, hvordan man har det, hvilket i høj grad bidrager til 
det gode arbejdsmiljø. 

Der samarbejdes med IT-konsulent, som støtter op om at sikre den nødvendige kvalitet i 
dokumentationen. Har man behov, kan der tilbydes sidemandsoplæring. 

Medarbejderne beskriver arbejdet med Meta-forløb, og hvordan dette foregår på tværfag-
ligt niveau. Medarbejderne giver eksempler på indsatser. En 90-årig beboer havde fremsat 
ønske om at kunne klare en bestemt gangdistance med rollator, for således selv at kunne 
gå ind i et selskabslokale, hvor den runde fødselsdag skulle holdes.  

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. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne udviser fagligt engagement og interesse for deres 
fag. 
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Medarbejder beskriver, at der blev gangtrænet intenst, og beboeren nåede målet. I et an-
det eksempel blev der opstillet mål om, at en beboer med demens skulle lære brugen af 
kontaktløs betaling. Beboer handlede selv i butikker, men glemte ofte at betale, hvilket 
skabte uværdige oplevelser for beboeren. Med træning og målrettede indsatser lykkedes 
man også i dette tilfælde at nå målet. 

Medarbejderne beskriver det tværfaglige samarbejde som velfungerende. Medarbejderne 
oplever rummelighed og gensidig respekt for hinandens faglighed. Der er tryghed ved, at 
man altid kan spørge en kollega til råds.  

Samarbejdet med hjælpemiddeldepotet opleves ligeledes meget velfungerende. Det er 
medarbejdernes oplevelse, at hjælpemiddeldepotet strækker sig langt for at indfri ønsker 
og behov, og der opleves stort set ingen ventetid på hjælpemidler. 

Medarbejder beskriver, at der har været afholdt et 2-timers oplæg ved kommunens psy-
kolog. Oplægget har givet god indsigt i, hvordan man kan bruge psykologens faglige kom-
petencer. 

 

 

  

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 er meget 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. 


