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1. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET OG TIL-
SYNET 

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Helsingegården Plejecenter, Parkvænget 20 A, 3200 Helsinge 

Leder: Heidi Schwaner Christiansen og Heidi Mørck Fischer 

Antal boliger: 93 boliger   

Dato for tilsynsbesøg: Den 2. september 2020 

Deltagere i interviews: 

• Plejecentrets leder og sygeplejefaglig leder  

• Tilsynsbesøg hos tre beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (en social- og sundhedshjælper, en social- og sundhedsassi-
stent og 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 udfordrin-
ger. 

Tilsynsførende:  

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

Manager Pernille Hansted, økonoma/DP i ledelse 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Plejecentret er optaget af det fælles kommunale fokusområde demens og nænsom nødværge, som gen-
nem undervisning giver medarbejderne teknikker til, hvordan de på en nænsom måde skåner beboerne 
og afværger uhensigtsmæssige adfærd hos demente beboere. Et andet udviklingstiltag er, hvordan det 
tværfaglige samarbejde og de forebyggende indsatser styrkes hos beboere med flere kroniske lidelser og 
beboere, som får meget medicin, og som har kompleks pleje.    

Kvalitetsarbejdet har dog været sat på pause under Covid-19 epidemien, men skal så småt startes op 
igen. 

Plejecentrets sygeplejefaglige leder har i forbindelse med Covid-19 epidemien været ansvarlig tovhol-
der i hele kommunen og forestået kurser og undervisning samt sikring af værnemidler. Ledelsens fokus i 
perioden har været, at beboerne fortsat fik mulighed for kontakt med deres pårørende via Skype og 
Face Time. Ligeledes er der anvendt hjemmesiden til information og fotos fra beboernes hverdag.  

Der har været lukket ned for de fleste fællesaktiviteter under Covid-19 epidemien, aktiviteter er afvik-
let i de enkelte afdelinger. Plejecentret har ikke haft beboere smittes med Covid-19. 

Der er etableret et nyt kaldeanlæg, som i nogen grad har givet lidt udfordringer med forsinkelser af 
kald, men der arbejdes intens med fejlretning på anlægget. Medarbejderne kan på en aktiv liste se, 
hvilke kald der har været inden for et kort tidsrum, og der har derfor ikke været behov for fast runde-
ring.  



UANMELDT HELHEDSTILSYN, INKL. MEDICINKONTROL | 

SEPTEMBER 2020 

HELSINGEGÅRDEN GRIBSKOV KOMMUNE 

 

 

 
4 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

I forhold til tilsynets seneste anbefalinger er dokumentationen fortsat et udviklingspunkt. Der har været 
undervisning for alle medarbejderne med særligt fokus på at styrke systematik og ensartethed. Dertil er 
der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for opdatering af døgnrytmeplan.  

Vedrørende anbefalinger omkring ernæring er der handlet i forhold til de konkrete sager.  

Anbefaling vedrørende medicin har plejecentrets farmakonom hjulpet med via egenkontrol og ved at 
følge op med råd og vejledning til medarbejderne.  

Der har været fulgt konkret op på anbefaling vedrørende beboernes individuelle behov for hvilestillinger, 
og dette har givet anledning til generelle overvejelser i forhold til hvilerum. VISO har været en del af 
processen.   

Anbefaling vedrørende instrukser for fx strømnedbrud har været drøftet i medarbejdergruppen.    
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2. HELHEDSTILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Gribskov Kommune foretaget et uanmeldt helhedstilsyn på Helsingegården. BDO er 
kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem 
interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitets-
standarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Helsingegården er et velfungerende center, som har engagerede 
medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for beboerne. Tilsynet vurderer, at plejecentret generelt 
lever op til Gribskov Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dokumentationen fremstår 
med sporadiske mangler, og i forhold til rengøringsstandarden er der observeret to snavset hjælpemidler.   

Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som beboerne modtager på centret, leveres med god faglig 
kvalitet, og hvor der i pleje og omsorg er fokus på kontinuitet og helhedspleje. Det er samtidig tilsynets vur-
dering, at der med fordel kan arbejdes med det gode måltid.   

Det er tilsynets vurdering, at plejecentrets indsats i forhold til tidlig opsporing er meget tilfredsstillende. I   
et tilfælde ses manglende opfølgning på ernæring.   

Der arbejdes meget tilfredsstillende med faldforebyggelse og faldudredning, og i et konkret tilfælde ses 
systematisk opfølgning på fald.  

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 indikato-
rerne 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 den daglige praksis. Der er en klar ansvarsfordeling i forhold til at doku-
mentere og opdatere dokumentationen, sygeplejerske og social- og sundhedsas-
sistent opdaterer funktionsevne- og helbredstilstande og sygeplejefaglige indsat-
ser. Social og sundhedshjælperne opretter og opdaterer døgnrytmeplanen mini-
mum hver tredje måned.  

Medarbejderne kan med stor faglig indsigt og på reflekterende vis redegøre for 
arbejdet med dokumentationen, hvor hjælpen skal være beskrevet individuelt 
omkring de rehabiliterende og kompenserende indsatser.  

Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende fraset et en-
kelt tilfælde, hvor funktionsevnevurdering skal opdateres på enkelte områder.  
Dokumentationen er opbygget med en god systematik, ligesom dokumentationen 
indeholder afvigelser i beboers tilstand.  

Beboernes behov for pleje og omsorg er handlingsvejledende beskrevet i døgn-
rytmeplanerne med udgangspunkt i beboerens helhedssituation og ressourcer. I 
et tilfælde mangler beskrivelser af beboerens kognitive funktionsniveau og res-
sourcer samt behovet for hjælp og støtte.  

Beboernes aktuelle helbredstilstande og handleanvisninger er relevante og opda-
terede. Der er delvis relateret imellem funktionsevne og helbredstilstande, ind-
satsmål, handleanvisninger og observationsnotater i dokumentationen.  

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 de i høj grad får de pleje- og omsorgsydelser, de 
har behov for, og er meget tilfredse med måden, plejen udøves på. Beboerne er 
trygge ved indsatsen og oplever, at medarbejderne kommer som aftalt. Bebo-
erne oplever som udgangspunkt kontinuitet, og hvis der kommer afløsere, så har 
de kendskab til den hjælp, som beboerne har behov for. Beboerne oplever, at 
der bliver taget hensyn til deres behov og ønsker, og de føler sig i høj grad ind-
draget. En beboer klarer selv de fleste opgaver, mens en anden beboer, som 
modtager hjælp, sætter pris på muligheden for at kunne gøre så meget som mu-
ligt selv.   

Medarbejderne kan fagligt og reflekteret redegøre for den nødvendige pleje og 
støtte til beboerne, som de sikrer via dokumentationen, triagetavler, kontakt-
personsordning, opgave- og kompetencefordeling samt fokus på kontinuitet og 
helhedspleje, som sikres gennem delegering.  

Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard, og medarbejderne kan fag-
ligt og reflekteret redegøre for, hvordan der arbejdes med at bibeholde beboer-
nes ressourcer ud fra deres viden om beboerne.  

Medarbejderne reagerer på ændringer i beboernes tilstand og kan fagligt rede-
gøre for, hvordan de dagligt følger op på beboernes helhedssituation på triage-
ringsmøder samt via opfølgning i dokumentationen og ved brugen af advis til af-
ten og nattevagt. Pleje og omsorg til beboere med demens tager afsæt i den te-
oretiske referenceramme fra Tom Kitwood, og i særlige situationer anvendes 
forløb med VISO.  

Beboerne er velsoignerede, og den hygiejnemæssige standard er forsvarlig.  
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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. Bebo-
erne er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp og inddrages i det om-
fang, som de formår og ønsker.  

Rengøringsmedarbejdere varetager rengøringen i beboernes boliger. Medarbej-
derne varetager i samarbejde med beboerne den daglige oprydning og renhol-
delse af boligen og kan med faglig indsigt redegøre for deres fokus på rengøring 
og hygiejne, samt hvordan de respekterer beboernes livsstil eller særlige behov. 
Medarbejderne har fokus på den rehabiliterende tilgang og nævner eksempler på 
inddragelse i opgaver, såsom at bærer affald ud og hente madvogn.   

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

Der ses to hjælpemidler, som ikke er rengjorte.  

Tema 4: 

Mad og måltider 

 

Score: 4 

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

Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet, og en beboer 
sætter pris på muligheden for månedligt menuvalg. Beboerne spiser i den fælles 
spisestue og oplever måltiderne som hyggelige. Særligt en beboer nyder det so-
ciale samvær med de øvrige beboere, mens en anden beboer synes, at der kan 
være lidt for stille. Beboerne oplever, at der bliver taget hensyn til deres ønsker 
og behov omkring mad og måltider, herunder hvor de ønsker at spise. En af be-
boerne er lidt behjælpelig med afrydning efter maden, mens de øvrige beboere 
ikke har praktiske opgaver.  

Medarbejderne kan redegøre for beboernes indflydelse på mad og måltider, 
samt hvordan der skabes gode rammer for måltidet. Beboerne kan vælge menu 
for en måned ad gangen, og der afholdes beboermøder om maden en gang må-
nedligt. Der er fokus på det gode måltid, hvor ansvar og opgaver er fordelt inden 
måltidet, der er fokus på at skabe ro, og der anvendes pædagogiske måltider.   

Der er fast månedligt møde mellem medarbejdere og diætist med opfølgning på 
beboernes ernæring. Der er synlige og tilgængelige fristeskabe, som beboerne 
kan benytte sig af. 

Der observeres et måltid i spisekøkkenet, hvor maden portionsanrettes fra mad-
vogn (på grund af Covid-19). Beboerne sender stadig salt rundt ved bordet, og 
der står kander på bordet med drikkevarer. Tilsynet bemærker, at beboernes 
navne er markeret på tape/dymo på bordene. Der er en del uro under serverin-
gen, idet der også anrettes bakker til servering i boligerne, og medarbejderne 
går frem og tilbage, imens beboerne spiser. Da medarbejderne er færdige med 
udportionering, sætter de sig til bordet. På det tidspunkt er ca. halvdelen af be-
boerne færdige med at spise, og der observeres generelt sparsom samtale under 
måltidet. 

Tema 5:  

Kommunikation 

 

Score: 5 

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

Beboerne oplever, at der er en god omgangstone, og at medarbejdernes adfærd 
er respektfuld. Medarbejderne banker altid på, før de træder ind i boligen, og 
de er meget hjælpsomme og venlige. Kommunikationen målrettes og tilpasses 
den enkelte beboers tilstand og behov.  

Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for, 
hvorledes der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med 
beboerne og nævner, at kendskabet til den enkelte samt nærhed og tid er vig-
tigt i mødet med beboeren. De har ligeledes opmærksomhed på den nonverbale 
kommunikation, øjenkontakt og at tale højt og tydeligt.   
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Ved observation kan der konstateres en god omgangstonen og dialog samt et 
godt samspil mellem beboere og medarbejdere. Der ses i et tilfælde en henven-
delse til beboer, som er meget indfølende og afstemt beboer, i et andet tilfælde 
ses en lidt mere frisk tilgang i kommunikationen.  

Tema 6:  

Aktiviteter og ved-
ligeholdende træ-
ning 

 

Score: 5 

 

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

To beboere er meget tilfredse med tilbuddet om aktiviteter, mens en hukom-
melsessvækket beboer ikke kan svare på spørgsmålet.  Beboerne deltager i 
håndarbejde, cykling og træning i faldforebyggelse. Begge er tilfredse med akti-
vitetsniveau, som passer til deres behov og ønsker.    

Medarbejderne kan relevant redegøre for, hvorledes aktiviteter planlægges og 
udføres i forhold til beboernes ønsker og behov. Beboerne tilbydes indflytnings-
samtale, og medarbejderne vægter at indhente beboernes livshistorie, som er 
med til at afdække beboernes ønsker til aktivitet. Inden Covid–19 epidemien var 
der mange tilbud om aktivitet i ”Aktiviteten”, som nu afvikles i de enkelte afde-
linger. Der er dog fastholdt en fælles aktivitet to gange om ugen.  

Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for ar-
bejdet med vedligeholdende træning til beboerne, som i hverdagen er træning 
af gangfunktion og daglige færdigheder.   

Tilsynet observerer ikke aktiviteter på dagen og har dialog med medarbejderne 
på afdelingen, som fortæller, at der i begrænset omfang afvikles en aktivitet. 

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. 

Beboerne oplever at blive vejet, men ingen beboere får tilbudt rejse-sætte-sig 
test længere, da de ikke er i stand til at medvirke.   

Medarbejderne redegør for, at beboerne bliver vejet en gang månedlig eller 
hyppigere ved behov. Der udarbejdes ernæringsscreening og igangsættes ernæ-
ringsindsatser efter behov, og der lægges en plan i samarbejde med medarbej-
dere og diætist, som udarbejder handleanvisning og sikrer opfølgning.   

Der er dokumenteret systematisk vejning af beboerne. Der ses i et tilfælde 
manglende opfølgning på handleanvisning på ernæringsindsats.   

Medarbejderne har implementeret systematiske arbejdsgange i forhold til udfø-
relse af rejse-sætte-sig test. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i 
forbindelse med faldproblematikker og er bekendte med retningslinjer på områ-
det. Der arbejdes med faldudredningsskema ved tilbagevendende fald. 

Der arbejdes med rejse-sætte-sig test en gang månedlig ved kontaktperson. So-
cial – og sundhedsassistent eller terapeut kontaktes ved forandringer. 

Der er ikke registrering af rejse-sætte-sig test, men dokumentation for, at ingen 
af de tre beboere kan deltage i test. Hos en beboer er der tidligere dokumente-
ret rejse-sætte-sig test, men beboer kan ikke længere deltage.   

En beboer har haft et fald, som er registreret i journalen under faldudredning. 
Der er udarbejdet plan for det forebyggende arbejde i forhold til beboers situa-
tion 
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2.4 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger: 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er opmærksomhed på, at funktionsevnetilstande er opdaterede, 
og at døgnrytmeplanen beskriver beboernes kognitive funktioner samt behov for pleje og omsorg, 
samt at der i dokumentationen relateres imellem funktionsevne og helbredstilstande, indsatsmål, 
handleanvisninger og observationsnotater. 

2. Tilsynet anbefaler, at der rettes særligt fokus på rengøringsstandarden omkring hjælpemidler, så 
denne sikres opretholdt.  

3. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med mad og måltider, herunder medarbejdernes roller og an-
svar, samt arbejdsgange og organisering for at skabe et roligt miljø omkring måltidet uden unødig 
uro. 

4. Tilsynet anbefaler, at der i konkret tilfælde foretages opfølgning på ernæringsindsatsen.    
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3. MEDICINKONTROL 

3.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har i forlængelse af helhedstilsynet på Helsingegården foretaget medicinkontrol hos tre beboere.  

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 Helsingegården følger gældende retningslinjer og procedurer for medicin-
håndtering i forhold til opbevaring, risikosituationslægemidler, dispensering, administration og instrukser 
og har en tilfredsstillende praksis på området. Der er fundet en enkel mangel inden for dokumentation på 
medicinområdet, som tilsynet vurderer, relativt nemt kan udbedres.  

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: 4 

 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i 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 opdateret i to tilfælde, mens medicinlisten i et tilfælde 
ikke er opdateret  

• At der foreligger opdaterede medicinaftaler efter gældende retningslinjer 

• At medarbejderen kan redegøre for retningslinjer for dokumentation af medi-
cin. 

Tema 2: 

Opbevaring  

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget 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 ugedoseringsæsker med ophældt medicin er mærket korrekt 

• 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 beboers 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 
medicin. 

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 risikosituati-
onslægemidler, der arbejdes med at sikre området ved, at beboerens aflåste 
bokse har laminerede skilte, som tydeliggør, at der er tale om risikosituations-
lægemidler  

• 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, hvor der 
efterfølgende udføres kontrol af opdatering, handelsnavn, dosis og eftertæl-
ling af anden medarbejder 

• 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 uddelt medicin er registreret korrekt i journalen på tilsynstidspunktet 

• At beboerne er inddragede i og trygge ved medicinadministrationen  

• At medarbejderen kan redegøre for retningslinjer for administration af medi-
cin, hvor der dokumenteres i notatfelt for ikke dispenserbar medicin og udar-
bejdes observationsnotat ved afvigelse 

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. Nye medarbejdere gennemgår et intro-
duktionskursus, hvor dokumentation og introduktion til medicinhåndtering og 
instrukser er faste temaer. 

• Sygeplejersken foretager med jævne mellemrum opfølgning og kontrol på me-
dicinhåndtering.  

• Egne lokale instrukser kan tilgås på telefon, og generelle instrukser, inkl. Syge-
plejeinstrukser, ligger på Bølgen.   

• At medarbejderen kan redegøre for gældende instrukser og retningslinjer for 
medicinhåndtering.   

3.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger: 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der er opmærksomhed på, at der altid foreligger opdaterede medicinlister 
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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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