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1. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET OG TIL-
SYNET 

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Trongården Plejecenter, Trongårdsbakken 1-3, 3210 Vejby 

Leder: Bettina Bach Offendal og Camilla Strøyberg   

Antal boliger: 61, heraf 6 midlertidige pladser   

Dato for tilsynsbesøg: Den 18. november 2020 

Deltagere i interviews: 

• Plejecentrets ledelse 

• Tilsynsbesøg hos tre beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (En social- og sundhedshjælper, en social- og sundhedsassi-
stent, en sygeplejerske) 

 
Der er foretaget rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere. 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

Tilsynsførende:  

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

Senior Manager Pernille Hansted, økonoma/DP i ledelse 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

De to ledere på plejecenteret er sidestillet og har ansvar for to afdelinger hver. Trongården består af tre 
afdelinger, heraf et demensafsnit og en afdeling med midlertidige pladser.  

Centret har ikke haft smittede beboere eller medarbejdere med COVID-19. Ledelsen har formidlet over-
ordnet retningslinjer fra Gribskov Kommune til pårørende via hjemmeside og mails. Medarbejderne har 
støttet beboerne i at Face-time med deres pårørende. Beboerne får besøg af pårørende, dog med en 
begrænsning i antallet af besøgende pr. gang. Ledelsen oplever, at COVID-19 epidemien har styrket de 
borgernære aktiviteter, sammenhold og fællesskab i medarbejdergruppen. 

Plejecenteret har fået nye møbler og foretaget ændringer i indretningen, hvilket har givet mere hjemlige 
og hyggelige præg på fællesarealer, særligt i Søjlehallen.   

Udviklingsmæssigt deltager plejecentret i et stort forandringsprojekt i Gribskov Kommune om forråelse 
med uddannelse af koordinatorer og undervisningsforløb for alle medarbejdere. Plejecentret har samtidig 
to udviklingsprojekter i støbeskeen, hvor de som det ene har søgt om deltagelse i et projekt under Nati-
onal Videncenter for demens med fokus på pårørendesamarbejde og det at være pårørende til et men-
neske med demenssygdom, og dertil er plejecentret udvalgt til at indgå i projekt I Sikre Hænder. 

I øjeblikket er VISO inddraget i et komplekst beboerforløb og deltager i møder, foretager observations-
studie samt afholder temadag, som styrker samarbejdet og vidensdeling på tværs.  

Omkring medicinhåndtering udføres der egenkontrol efter dosering, og der udføres løbende stikprøvekon-
trol af ledelse, farmakonom samt centersygeplejerske, ligesom sygeplejefagligleder i Gribskov Kommune 
udfører audit på medicin og dokumentation ca. 2 gange årligt. Vejledning omkring nye instrukser indgår 
i nyhedsbrev, som fremsendes til medarbejderne.   
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Omkring opfølgning fra sidste års tilsyn har der været undervisning i FSIII i Gribskov Kommune, og der 
sikres sidemandsoplæring i hverdagen. Der har været arbejdet med fælles forståelse i anvendelse af 
omsorgssystemet med systematik i handleanvisninger samt relatering imellem elementer, og der udføres 
løbende ledelseskontrol.  

Plejecentret har i tæt samarbejde med lægerne arbejdet med adskillelse af fast medicin og pn medicin 
på medicinlister og ansat en farmakonom, som ugentligt foretager stikprøvekontroller og sidemandsop-
læring.  

Dialog med visitationen og fast tilknyttet visitator har styrket samarbejdet omkring borgere på de mid-
lertidige pladser, hvor målgruppen er aflastningsborgere eller borgere i vurderingsforløb til udskrivelse 
til egen bolig eller plejebolig. Jf. retningslinjer i Gribskov Kommune dokumenteres mål, faglig vurdering 
og statusmøder i den samlede faglige vurdering, og det oplyses, at der arbejdes med forløbsbeskrivelse.   

For at understøtte den rehabiliterende pleje er der anskaffet strømpepåtager, som benyttes i det omfang, 
det er muligt.  
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2. HELHEDSTILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Gribskov Kommune foretaget et uanmeldt helhedstilsyn på Trongården Plejecenter. 
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsam-
let gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommu-
nens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Trongården Plejecenter er et velfungerende plejecenter, som 
har faglige kompetente og engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for beboerne, 
men at indsatsen på flere områder samtidig kan styrkes yderligere omkring dokumentation, praktisk hjælp, 
mad og måltider samt kommunikation.  

Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som beboerne modtager på plejecentret, leveres med 
høj faglig kvalitet med fokus på rehabilitering og vedligeholdende daglige træning til beboerne. Tilsynet 
vurderer ligeledes, at beboerne er meget tilfredse med at bo på plejecentret.  

Det er tilsynets vurdering, at plejecentrets indsats i forhold til tidlig opsporing generelt er tilfredsstillende, 
dog med enkelte mangler i forhold til dokumenteret vægt samt rejse-sætte-sig test. 

2.2 SCORE 

For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den 
bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for 
hvert tema.  

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet.  

 

 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Pleje og støtte

Praktisk hjælp

Mad og måltiderKommunikation

Aktiviteter og
vedligeholdende træning

Fokusområde
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne.  

Plejecentret arbejder målrettet med dokumentationen, som understøtter kvali-
teten i daglig praksis. Der er en klar ansvarsfordeling, hvor sygeplejerske og So-
cial- og sundhedsassistent udfylder helbredstilstande, indsatsmål og handleanvis-
ninger. Social- og sundhedshjælper udfylder døgnrytmeplanen. Medarbejderne 
kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med doku-
mentationen, hvor alle er ansvarlige i hverdagen for den løbende opdatering, og 
hvor kontaktperson har det overordnede ansvar. Medarbejderne orienterer sig i 
døgnrytmeplanen inden opgaveløsning hos ikke kendte beboere og melder tilbage 
til kontaktpersonen, hvis de vurderer, at der er behov for justeringer. Medarbej-
derne har adgang til bærbar pc, men dokumenterer overvejende på stationær pc.  

Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende og er opbyg-
get med en god systematik, ligesom dokumentationen indeholder afvigelser i be-
boers tilstand. Alle tre døgnrytmeplaner er ved gennemgang opdateret, og bebo-
ernes behov for pleje og omsorg er handlingsanvisende beskrevet med udgangs-
punkt i beboerens helhedssituation og ressourcer samt særlige opmærksomheds-
punkter. I et tilfælde mangler der beskrivelser af beboerens kognitive udforinger 
samt indsatser, og i et andet tilfælde mangler beskrivelse af behovet for hjælp 
til anretning af maden. Der ses beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsatser, fx ernæring, hudpleje og behovet for motivering til træning og 
aktiviteter.  

Funktions- og helbredstilstandene er opdateret og aktuelle i to tilfælde, mens 
helbredstilstande i et tilfælde ikke er opdaterede på alle områder. Der er udar-
bejdet relevante indsatsmål og handleanvisninger. I et tilfælde kan der med for-
del udarbejdes handleanvisning på særlig problemstilling, hvilket er drøftet med 
ledelsen. Alle beboere er triageret inden for de seneste fire uger, som dog i to 
tilfælde mangler opfølgning. I dokumentationen på de midlertidige pladser kan 
formålet med opholdet i højere grad tydeliggøres.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og professionelt sprog.  

Tema 2: 

Pleje og støtte 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Beboerne giver udtryk for at modtage de pleje- og omsorgsydelser, de har behov 
for, og er meget tilfredse med måden, plejen udøves på. En beboer får hjælp til 
påklædning på dage, hvor beboer er lidt forvirret, og anden beboer oplever stor 
lydhørhed omkring ønsker og rutiner.   

En beboer på midlertidigt ophold er lidt usikker omkring formålet og længden med 
opholdet.  

Beboerne er trygge ved indsatsen og oplever kontinuitet og fleksibilitet i hjælpen, 
samt at aftaler overholdes. Beboerne anvender egne ressourcer under plejen, og 
en beboer klarer selv alle opgaver.    

Medarbejderne redegør fagligt og reflekteret for, hvordan de sikrer, at beboerne 
modtager den nødvendige pleje og støtte gennem anvendelse af dokumentatio-
nen, kontaktperson samt kontinuitet for at sikre tryghed. Der er morgenmøde i 
hvert team med oplæsning af notater, mundtlige drøftelser og planlægning med 
afsæt i ressourcer, kompetencebehov og indgåede aftaler med beboerne. Der af-
holdes hjemmebesøg og indflytningssamtale, ligesom pårørende inddrages ved 
indhentning af livshistorie.  
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Pleje og omsorg til beboere med demenssygdom tager afsæt i Tom Kitwoods 
blomstringsteori, anvendelse af livshistorie og en fleksibel tilgang til opgaveløs-
ningen.  

Medarbejderne kan redegøre for, at der reageres på ændringer i beboernes til-
stand, samt hvorledes der videndeles på plejecentret. Der anvendes TOBS og dag-
lig triagering elektronisk og via tavle i grupperum og fast gennemgang af alle be-
boere en gang månedlig.    

Medarbejderne redegør fagligt for, hvordan et rehabiliterende sigte indgår i det 
daglige samarbejde om plejen sammen med beboere. Der er et godt samarbejde 
med fysioterapeut, som dagligt er opsøgende i de enkelte teams.   

Beboerne er velsoignerede, svarende til beboernes habitus, og den hygiejnemæs-
sige standard er forsvarlig.  

Tema 3: 

Praktisk hjælp 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. 

Beboerne oplever at modtage praktisk hjælp, svarende til deres behov. Beboerne 
er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp og inddrages i det omfang, de 
ønsker, f.eks. ved sengeredning og pasning af egne blomster.  

Rengøringspersonale varetager rengøring i boligen, og medarbejderne sikrer den 
daglige rengøring og oprydning i samarbejde med beboerne. Medarbejderne kan 
med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for den praktiske hjælp til 
beboerne, også hvis beboerne har særlige behov, og de har fokus på den rehabi-
literende tilgang. Medarbejderne har særligt fokus på daglig hygiejne og afsprit-
ning af håndtag og flader i boliger og på fællesarealer.  

Den hygiejniske standard i boligen svarer til beboernes levevis, behov og livsstil.  

Der observeres i et tilfælde en snavset personlift på gangareal.   

Tema 4: 

Mad og måltider 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. 

Beboere er generelt meget tilfredse med madens kvalitet og rammerne omkring 
måltidet, en beboer oplever dog den varme mad som lidt gammeldags og smørre-
brødet lidt uspændende.  

Beboerne oplever, at der bliver taget hensyn til deres ønsker og behov omkring 
mad og måltider, herunder hvor de ønsker at spise - enten i egen bolig eller i den 
fælles spisestue. For en beboer er det hyggeligt at spise med de øvrige beboere, 
mens anden beboer føler sig mindre tilpas i fællesskabet, og derfor spiser beboer 
i egen bolig.  

Medarbejderne kan redegøre for beboernes indflydelse på mad og måltider, samt 
hvordan der skabes gode rammer for måltidet via planlægning, opgavefordeling 
samt deltagelse under måltidet. Det pædagogiske måltid bidrager til spejling, og 
medarbejderne sikrer dialog og hygge under maden. Medarbejderne arbejder re-
habiliterende og inddrager beboernes ressourcer før, under og efter måltidet, 
dette er dog reduceret under COVID-19 epidemien. Beboerne vælger menu for en 
måned frem.     

Der observeres et morgenmåltid med flere beboere, som er samlet i køkkenet 
omkring to spiseborde. Der er stille musik, og medarbejderne er omkring bebo-
erne. Beboerne kan vælge mellem forskellige typer mad og drikke, og beboerne 
sidder stille og spiser eller slapper af.  

Der observeres et frokostmåltid, hvor beboerne sidder ved tre borde. En medar-
bejder sidder ved en beboer, og anden medarbejder går til og fra. I den ene ende 
af rummet køre tv’et med forholdsvis høj lyd, og i den anden ende af rummet er 
der åben adgang til køkkenet, hvor en industriopvaskemaskine er tændt, hvilket 
samlet giver et uroligt lydbillede.  
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Tema 5:  

Kommunikation 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. 

Beboerne oplever, at der er en god omgangstone, og at medarbejdernes adfærd 
er respektfuld og imødekommende, dog oplever en beboer, at medarbejderne 
ikke altid afventer svar, når de banker på. Kommunikationen målrettes og tilpas-
ses den enkelte beboers tilstand og behov, dog oplever en yngre beboer, at med-
arbejderne taler meget højt og tydeligt, hvilket ikke er beboerens behov.   

Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for, hvor-
ledes der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med bebo-
erne. Medarbejderne vægter den individuelle tilgang samt en god og munter tone 
og humor for at løfte en stemning. Der tages særlige hensyn til beboere med de-
mens, såsom fx korte sætninger og fysisk nærvær.  

Ved observation konstateres en respektfuld omgangstone og adfærd i mødet mel-
lem beboer og medarbejder, og der observeres en munter stemning, hvor medar-
bejder laver lidt sjov med en beboer. 

I to tilfælde, hvor beboere opholder sig på fællesareal, observeres, at medarbej-
der går ind i beboernes bolig uden forud at henvende sig om tilladelse.  

Tema 6:  

Aktiviteter og ved-
ligeholdende træ-
ning 

 

Score: 5 

 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Beboerne er som udgangspunkt tilfredse med tilbuddet om aktiviteter, men hu-
sker ikke, at der sker så meget. En beboer læser dagens avis, ser tv og strikker, 
og anden beboer opholder sig overvejende i egen bolig. En beboer er tilbudt ved-
ligeholdende træning, men har ikke ønsket at deltage.      

Medarbejderne kan relevant redegøre for, hvorledes aktiviteter planlægges og 
udføres i forhold til beboernes ønsker og behov, fx skrælle gulerødder, lægge 
viskestykker sammen, neglepleje og banko.  Medarbejderne kan fagligt reflekte-
rende redegøre for arbejdet med vedligeholdende træning til borgerne, fx daglig 
morgentræning, gangtræning og fælles træning.    

Tilsynet observerer en beboer, som er alene i træningssalen, og som dagligt træ-
ner 30 minutter for at opretholde sit funktionsniveau. 

Tilsynet oplyses, at der har været tur til Plantorama på tilsynsdagen for flere 
beboere, og en beboer fortæller, at det har været en god tur. 

Tema 7: 

Årets fokusområde 

Tidlig opsporing  

(Faldudredning, og 
udførelse og op-
følgning på rejse-
sætte sig test) 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. 

I forhold til dokumentationen ses der hos to beboere dokumenteret systematisk 
vejning, mens der hos en beboer med ernæringsmæssige problemstilling først er 
dokumenteret vægt en måned efter indflytning på midlertidigt ophold, men do-
kumenteret iværksatte indsatser.   

Der ses systematisk dokumentation for rejse– sætte-sig test hos to beboere, mens 
denne mangler hos en beboer. Hos ingen beboere er der registreret fald.    

En beboer er blevet vejet, men ikke tilbudt rejse-sætte-sig test, mens to beboere 
ikke husker disse tilbud.  

Medarbejderne kan fagligt redegøre for deres viden om frekvens for vejning, og 
hvorledes der udarbejdes handleplan på ernæringsmæssige problemstillinger.  

Opfølgning på beboernes ernæringsmæssige problemstillinger foretages i samar-
bejde med tovholder i hver enhed samt diætist.   

Medarbejderne har implementeret systematiske arbejdsgange i forhold til udfø-
relse af rejse-sætte-sig test og kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med 
faldproblematikker samt er bekendte med retningslinjer på området. Alle fald 
indrapporteres som UTH og behandles efter gældende retningslinjer på området. 

Beboernes triagering fremgår på tavle i grupperum og elektronisk med fast op-
følgning hver 4. uge.   
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2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger: 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der sikres opdaterede helbredstilstande, samt at døgnrytmeplan indeholder 
fyldestgørende beskrivelser af beboerens behov for hjælp i forbindelse med ernæring samt kognitive 
udfordringer samt indsatser. Ligeledes, at der dokumenteres opfølgning på triagering samt at tyde-
liggøre formålet med ophold på de midlertidige pladser. 

2. Tilsynet anbefaler, at der sikres forsvarlig rengøring af hjælpemidler. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne drøfter, hvordan de sikrer en respektfuld 
kommunikation og adfærd.   

4. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på, hvorledes der i højere grad kan sikres ro under 
måltiderne. 
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3. MEDICINKONTROL 

3.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har i forlængelse af helhedstilsynet på Plejecenter Trongården foretaget medicinkontrol hos tre be-
boere. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er 
indsamlet gennem kontrol, observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets vurdering, at plejecenteret følger gældende retningslinjer og procedurer for medicinhånd-
tering og har en tilfredsstillende praksis på området. Der er fundet enkelte mangler i forhold til manglende 
CPR. nr. på døgn- og ugeæsker, som tilsynet vurderer kan udbedres med en mindre indsats.  

3.2 SCORE 

For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den 
bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for 
hvert tema.  

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet.  
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3.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1  

Dokumentation  

Score: 5 

 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Det lægges til grund for vurderingen: 

• At der er overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og medicinlisten 

• At medicinlister er opdaterede 

• At der foreligger opdaterede medicinaftaler efter gældende retningslinjer 

• At medarbejderen kan redegøre for retningslinjer for dokumentation af medicin. 

Tema 2: 

Opbevaring  

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. 

Det lægges til grund for vurderingen: 

• At den ordinerede medicin opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkom-
mende, inkl. pn medicin 

• At holdbarhedsdatoer er overholdt på faste medicinske præparater 

• At uge- og dagsdoseringsæsker med ophældt medicin er mærket korrekt, fraset 
i to tilfælde, hvor der i et tilfælde mangler CPR. nr. på uge- og dagsæsker og i 
andet tilfælde på en enkel dagsæske 

• At der er angivet anbrudsdato på medicin med begrænset holdbarhed efter åb-
ning, inkl. pn medicin  

• At pn medicin er mærket korrekt 

• At der er overensstemmelse mellem pn medicinliste og borgers pn beholdning 

• At ophældt pn medicin er mærket med præparatets navn, styrke og dosis samt 
dato for ophældning og udløbsdato 

• At medarbejderen kan redegøre for korrekt mærkning af pn medicin 

• At medarbejderen kan redegøre for retningslinjer for korrekt opbevaring af me-
dicin. 

Tema 3: 

Risikosituationslæ-
gemidler  

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Det lægges til grund for vurderingen: 

• At medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med risikosituations-
lægemidler, som tydeligt er markeret med farve på medicinlisten, der er ved-
lagt medicinen  

• At det fremgår af dokumentationen, at der arbejdes med risikosituationslæge-
midler, jf. retningslinjer på området.  

Tema 4: 

Dispensering af 
medicin 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Det lægges til grund for vurderingen: 

• At der er overensstemmelse mellem ordineret medicin/medicinliste og den op-
hældte medicin  

• At medarbejderen kan redegøre for retningslinjer for dispensering 

• At beboerne er tilfredse med håndteringen af medicinen. 
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Tema 5: 

Administration af 
medicin og ikke  

Dispenserbare præ-
parater  

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Det lægges til grund for vurderingen: 

• At medicinen er uddelt til tiden 

• At ophældt medicin er mærket korrekt 

• At medarbejderne registrerer i journalen, hvis medicinen ikke er givet på til-
synstidspunktet 

• At beboerne er inddragede i og trygge ved medicinadministrationen  

• At medarbejderen kan redegøre for retningslinjer for administration af medicin 
 

Tilsynet har efterfølgende drøftet overvejelsen omkring implementering af tidstro 
registrering af givet medicin for dermed at højne patientsikkerheden.   

Tema 6: 

Instruks og medi-
cinhåndtering  

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Det lægges til grund for vurderingen: 

• At ledelsen sikrer, at medarbejderne er bekendte med medicinhåndteringsin-
strukser og følger disse i hverdagen  

• At medarbejderen kan redegøre for gældende instrukser og retningslinjer for 
medicinhåndtering, som er tilgængelige i fysiske mapper og elektronisk.  

3.4 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger: 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer korrekt mærkning af beboernes uge- og dagsæsker med CPR 
nr. 

3.5  
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3.6 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

Samlet vurdering 

5 - Særdeles tilfredsstillende  

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemeldingen og noteres 
som bemærkning i rapporten. 

4 – Meget tilfredsstillende 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgere 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

3 - Tilfredsstillende 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgere 

• En del af elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  

2 – Mindre tilfredsstillende 

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for borgernes sikkerhed 
eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få af elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  
 

Det mindre tilfredsstillende samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen  

1– Ikke tilfredsstillende 

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er nødvendigt omgå-
ende at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger. 
 

Det ikke tilfredsstillende samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 
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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. 
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