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Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Margit Kure 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5072 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: mku@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:mku@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om tilsynet og hjemmeplejen 

Navn og Adresse: Ammershøj Hjemmepleje, Ammershøjparken 51,4070 Kirke Hyllinge 

Leder: Lisa Chabert 

Antal besøgte borgere: Tre 

Målgruppe: Borgere visiteret til hjemmepleje efter SEL §83 og § 83a, og borgere visiteret til sygepleje-
ydelser efter SUL § 138. 

Dato for tilsynsbesøg: Den 1. juni 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Teamleder for hjemmeplejen, teamleder for hjemme-
sygeplejen og leder af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.   

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens ledelse 

• Tilsynsbesøg hos tre borgere, hvor en pårørende er til stede under tilsynet 

• Gruppeinterview med fire medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentation for tre borgere i forhold til Servicelov og Sundhedslov 
 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløbet 

Tilsynsførende: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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2. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn hos den kommunale leverandør af hjem-
mepleje, Ammershøjgruppen. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det 
datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandøren er en velfungerende enhed, som har engagerede med-
arbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.  

Vurderingen er, at leverandøren lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. 
Dokumentationen på SEL fremstår med en faglig og professionel standard med få mangler, mens dokumen-
tationen på SUL fremstår med en god faglig standard, men med flere mangler. 

Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj kvalitet, og borgerne er meget tilfredse med de ydelser, 
de modtager, dog giver en borger udtryk for en sundhedsmæssig problemstilling, der ikke er fulgt op på. 

Tilsynets vurdering er, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus 
på, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser. Medarbejderne har fokus på ker-
neopgaven, og de kan på relevant vis reflektere over, hvordan de arbejder med sundhedsfremmende, fore-
byggende og rehabiliterende indsatser. 

 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen generelt lever op til gældende instruks på området, men at der 
er konstateret få mangler fx i forhold til manglende CPR-nummer på ugeæsker, medicinsk præparat med 
begrænset holdbarhed med manglende anbrudsdato og medicinsk præparat uden tilsluttet låg.   

Ledelsen redegør for, at der er igangsat en række relevante udviklingstiltag, jf. anbefalingerne fra sidste 
tilsyn, og ligeledes udviklingstiltag i kvalitetsarbejdet til at sikre sikker drift samt udvikling af den samlede 
kvalitet, fx kontinuitet, dokumentation og medicinhåndtering.  

2.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling hos leverandøren:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Dokumentation SEL og SUL  

Tilsynet bemærker vedrørende dokumentationen 
for SEL, at der er enkelte mangler i forhold til ud-
fyldelse af generelle oplysninger, og at der i hand-
lingsanvisninger mangler beskrivelser af borger-
nes kognitive udfordringer, samt hvorledes der 
støttes op om disse. Der ses manglende relatering 
imellem journalens delområder.  

 

Tilsynet bemærker vedrørende dokumentationen 
for SUL, at der er enkelte mangler i forhold til ud-
fyldelse af helbredstilstande samt manglende 
handleanvisning og fagligt opfølgningsnotat i 
handlingsanvisning.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsens fokus på dokumenta-
tionspraksis i forhold til SEL fastholdes, så der på alle 
borgere er fyldestgørende generelle oplysninger, 
handlingsanvisninger med handlevejledende beskri-
velser, samt at der relateres til journalens forskellige 
delområder. 

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsens fokus på dokumenta-
tionspraksis i forhold til SUL fastholdes, så der på alle 
borgere er opdaterede helbredstilstande og hand-
lingsanvisninger samt dokumentation for behand-
lende læge og med relatering til journalens forskel-
lige delområder.  
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Der ses delvis dokumentation for behandlende 
læge. Der ses manglende relatering imellem jour-
nalens delområder.  

 

Personlig støtte 

Tilsynet bemærker en borger, som giver udtryk 
for en sundhedsmæssig problemstilling, der ikke 
er fulgt op på.    

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen hos den konkrete bor-
ger sikrer opfølgning på borgerens sundhedsmæssige 
problemstilling.  

Medicinhåndtering 

Tilsynet bemærker, at der i forhold til medicin-
håndteringsområdet er konstateret følgende 
mangler:   

• At der i to tilfælde ses manglende CPR-
nummer på ugeæsker. 

• At der i et tilfælde ses medicin med be-
grænset holdbarhed, hvor der mangler 
anbrudsdato.  

• At der i et tilfælde ses opbevaring af me-
dicinsk præparat uden låg.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medarbej-
derne efterlever gældende instruks for medicinhånd-
tering.  

Kompetencer og udvikling 

Tilsynet bemærker, at der ikke foreligger kompe-
tencekort for delegerede SUL-ydelser.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at der forelig-
ger dokumentation for delegerede SUL ydelser.  

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Ledelsen redegør for, at hjemmeplejen siden sidste tilsyn har arbejdet målrettet på at styrke dokumen-
tationspraksis. Assistenterne er organiseret i tre distrikter, hvor de er ansvarlige for opfølgning i doku-
mentationen, fx at sikre opfølgning på møder med borgergennemgang. Alle medarbejderne har modtaget 
undervisning af ekstern konsulent i dokumentationspraksis. Flere sygeplejersker i området er EOJ ansvar-
lige superbrugere, som støtter med sidemandsoplæring i hverdagen. Superbruger og teamleder har faste 
månedlige journalaudits med efterfølgende opfølgning på møder.    

Der arbejdes på en større forståelse for, hvornår og hvordan der skal indrapporteres UTH, og medarbej-
derne har fået casebaseret undervisning i indrapportering af UTH.   

Distriktet deltager i projekt ”Værdighed i ældreplejen”, som tager afsæt i blomstringsmodellen. Der 
arbejdes casebaseret, med en ekstern konsulent som facilitator.    

Gruppen er blevet opdelt i tre distrikter for at styrke kontinuiteten til borgerne. Ved fravær dækker 
medarbejderne ind for hinanden i de enkelte distrikter, og er der behov for vikarer fra et vikarbureau, 
får gruppen som oftest de vikarer, som kender distriktet. Der er ligeledes foretaget organisatoriske æn-
dringer i aftenvagten med en omfordeling af vagtdækningen, som ligeledes har styrket kontinuiteten.  

Der har igennem en længere periode været arbejdet med kulturen, og ledelsen oplever, at der er kommet 
en god og respektfuld tone og stemning i gruppen. Leder oplyser, at det er en stabil medarbejdergruppe, 
og at sygefraværet er faldende.      

Siden sidste tilsyn er medicininstruksen blevet opdateret, og alle medicindispenseringer er blevet gen-
nemgået. Der er implementeret farvede poser til opbevaring af medicin, og der har været fokus på at 
sikre korrekt mærkning af doseringsæsker. Derudover er der netop ansat farmakonomer til både hjem-
mepleje og plejecenterområdet, som blandt andet skal inddrages ved nyudskrevne borgere fra sygehus 
og ligeledes forestå undervisning i begge områder.  
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Der er arbejdet med dokumentationen, så der foreligger fyldestgørende dokumentation ved delegering 
af SUL-indsatser, og der er løbende drøftelser af delegeringspraksis med justeringer af indsatskataloget.   

Leder oplyser, at der ikke har været skriftlige klagesager det seneste år. Ledelsen er proaktiv og opsø-
gende, og ledelsen holder gerne møde med borgerne og deres pårørende, hvis de oplever problemstillin-
ger, og de inddrager relevante medarbejdere ved behov.   

2.4 SCORE 

For hvert overordnet 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. 
(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering). 

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

Personlig pleje

Praktisk støtte

Kommunikation og
adfærd

Sundhedsfaglig
dokumentation

Medicin

Kompetencer og udvikling

Opfølgning fra sidste tilsyn 

Ledelsen redegør for, at der er igangsat en række relevante udviklingstiltag, jf. anbefalingerne fra sidste 
tilsyn, og udviklingstiltag i kvalitetsarbejdet til at sikre sikker drift samt udvikling af den samlede kvalitet, 
fx kontinuitet, dokumentation og medicinhåndtering. 
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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

 

Dokumentation – Servicelov 

Dokumentationen fremstår med en faglig og professionel standard, og med få 
mangler.   

Dokumentationen fremstår opdateret og generelt fyldestgørende.  

For to borgere er der udfyldelse af de generelle oplysninger, hvor borgernes 
mestring, motivation og ressourcer, roller, vaner og livshistorie er udfyldt. For 
en borger er denne ikke udfyldt. Der er opdaterede funktionsevnetilstande på 
alle borgere med sammenhæng til de bevilgede indsatser. Der er indsatsmål på 
alle indsatser og tilhørende handlingsanvisninger.  

Handlingsanvisninger indeholder handlevejledende beskrivelser af borgernes be-
hov for pleje og omsorg, og de tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation 
og ressourcer. Dog ses der i to tilfælde manglende beskrivelser af borgernes 
kognitive udfordringer, og hvorledes medarbejderne skal støtte op om disse.  

Der ses hos alle borgere beskrivelser af særlige opmærksomhedspunkter med 
betydning for borgerne.  

Hos ingen borgere ses der relevant med vægtmåling, jf. dokumentationen.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet med do-
kumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Medarbejderne 
har faste borgere, hvor de er ansvarlige for oprettelse af indsatsmål og hand-
lingsanvisninger, og alle medarbejdere er ansvarlige for den løbende opdatering. 
Der dokumenteres på mobile enheder under eller lige efter besøg, og medarbej-
derne kan ved behov bede om ekstra tid til opgaven. Der arbejdes med syste-
matisk opdatering af dokumentationen, og hvor opgaven står på kørelisten.   

Tema 2: 

Personlig pleje  

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af hjælpen, og de oplever, at ydel-
serne svarer til deres behov. Pårørende til en borger udtrykker, at hjælpen fun-
gerer helt fantastisk, og at medarbejderne i høj grad tager hensyn til ægtefæl-
len, som inddrages i hverdagen. Borgerne giver udtryk for, at det som udgangs-
punkt er faste medarbejdere, der kommer i hjemmet, og når der kommer aflø-
sere, har de kendskab til opgaverne. Borgerne oplever, at deres ønsker og vaner 
i forhold til pleje imødekommes, ligesom de får hjælpen som aftalt og til tiden. 
Borgerne er alle trygge ved indsatsen, og de har mulighed for selv at være aktive 
i plejen. En borger tilkendegiver, at medarbejderne er omhyggelige med at lejre 
borger for at forebygge tryk, men borgeren beskriver samtidigt, at det kniber 
med appetitten, og borgeren kan mærke et vægttab, hvilket dog ikke har været 
drøftet med medarbejderne.   

 

Observation   

Borgerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil. 
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Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan med stor faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for 
pleje og omsorg til borgerne, og de har målrettet fokus på den rehabiliterende 
samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang. Planlægger udarbejder kø-
reruter i tæt samarbejde med medarbejderne, og opgaverne planlægges med 
afsæt i kompleksitet og kompetencebehov samt med fokus på kontinuitet, rela-
tioner og aftaler med borgerne. SUL-opgaver ligger på selvstændig køreliste, 
som varetages af assistenter. Gruppen har demensambassadører, som varetager 
plejen af borgere med demens, og der er løbende samarbejde med gruppens 
demenskoordinator.  

Der er dagligt triagemøde med sygeplejerske som tovholder, og medarbejderne 
oplever et velfungerende samarbejde med sygeplejerskerne i hverdagen. Hver-
dagsrehabilitering indgår integreret i den daglige opgaveløsning, hvor borgerne 
motiveres, guides og støttes i hjælpen. Medarbejderne varetager træningsforløb 
for § 83a borgere i et tæt samarbejde med rehabiliteringsteamet, blandt andet 
med fælles opstart og opfølgningsmøder.   

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

 

En borger varetager selv alle praktiske opgaver samt rengøringsopgaven. En an-
den borger har valgt privat leverandør til rengøringsopgaven, men borgeren får 
hjælp af den kommunale hjemmepleje til praktiske opgaver, og en tredje borger 
får hjælp til rengøring samt praktiske opgaver fra den kommunale hjemmepleje. 

  

Interview med borgere 

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og de ople-
ver at modtage den hjælp, som de har behov for. En borger udtrykker, at med-
arbejderne holder hjemmet pænt, mens en anden borger nævner, at opgaven 
med vasketøj er fordelt på medarbejderne i hjemmeplejen og borgerens med-
arbejder i ledsagerordning.  

 

Observation  

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boliger, og hjælpemidler er ren-
gjorte.  

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de sikrer den praktiske hjælp, 
til borgerne samt en tilfredsstillende hygiejnisk rengøringsstandard, herunder at 
daglig oprydning indgår som en del af den daglige opgaveløsning. Medarbejderne 
løser opgaverne med afsæt i borgernes bevilling, og de tilbagemelder til visita-
tionen ved ændringer i borgernes behov. Medarbejderne har nem adgang til vær-
nemidler, og de medbringer selv handsker og håndsprit og efter behov øvrige 
værnemidler.    

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er meget tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbej-
derne, og en borger udtrykker, at alle er utroligt søde og hjælpsomme. Medar-
bejderne udviser en respektfuld adfærd, og de præsenterer sig, når de træder 
ind i boligen.  
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En borger sætter særlig pris på medarbejdernes altid gode humør og sjove kom-
mentarer, og borgerens pårørende supplerer med, at der på borgerens badedag 
altid er højt humør at høre fra badeværelset.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan reflekteret redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommu-
nikationen og samarbejdet med borgerne, blandt andet at de har dialog med 
borgerne og lytter samt følger op på det, borgerne gerne vil. Medarbejderne har 
fokus på at skabe den gode relation og på at give sig tid og være nærværende i 
mødet med borgerne. Medarbejderne tilkendegiver at have en feedbackkultur, 
hvor de kan tage uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd op med hinanden, 
men også at de går til deres leder, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. De 
fortæller samtidigt, at de introducerer elever og nye kolleger til respektfuld 
kommunikation og adfærd. Medarbejderne beskriver, at de drøfter trivsel på 
deres gruppemøder, og at projekt ”Værdighed i ældreplejen” også bidrager med 
gode redskaber, fx i samarbejdet med borgerne og deres pårørende.   

Tema 5: 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at leverandøren i middel grad lever op til indikatorerne. 

 

Dokumentation – Sundhedslov 

Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår med en god faglig standard, men 
den har mangler i opfyldelsen, og den fremstår generelt aktuel og generelt op-
dateret. 

Der er udfyldt helbredsoplysninger for alle borgerne, som er systematisk opbyg-
get og med sammenhæng til FMK på alle områder. Hos to borgere er der oprettet 
relevante helbredstilstande med sammenhæng til FMK, mens der hos en borger 
mangler oprettelse af relevante helbredstilstande på flere områder. Helbreds-
tilstande indeholder faglige notater, dog mangler der enkelte opdateringer. I to 
journaler ses der dokumentation for behandlende læge, mens dette mangler i 
en journal. I alle journaler ses der dokumentation for samtykke. 

Der er oprettet relevante indsatser for alle de visiterede SUL-indsatser. Der er 
oprettet aktuelle indsatsmål og handlingsanvisninger, fraset i et tilfælde, hvor 
der mangler indsatsmål og handleanvisninger på medicindispensering.  

Handlingsanvisninger indeholder faglige beskrivelser af, hvordan opgaven skal 
leveres og løses hos borgerne, fx i forhold til kompressionsbehandling og 
øjendrypning. Dog ses der i et tilfælde, at handlingsanvisningen ikke indeholder 
en beskrivelse af borgerens eget ønske om at pausere sin medicin.  

Der er kun sparsomt arbejdet med at relatere journalens delområder. Der fore-
tages løbende opfølgning, jf. retningslinjerne på området.  

Der ses oprettet Bradenscore-skema og opfølgning, hvor dette er relevant, og 
alle borgere er triagerede.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med dokumentati-
onen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Sygeplejerskerne er an-
svarlige for at oprette helbredsoplysninger og helbredstilstande samt indsatsmål 
og handlingsanvisninger på delegerede indsatser. Medarbejderne oplyser, at as-
sistenten kontakter sygeplejerskerne ved ændringer i de delegerede opgaver, 
og at sygeplejersken som udgangspunkt har ansvar for opdatering. Medicinlisten 
tilgås elektronisk, hvor der kvitteres for besøget. 
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Tema 6: 

Medicinhåndtering 

 

Score: 4 

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

Medicinhåndteringen har flere, men mindre væsentlige mangler, og den lever 
generelt op til gældende instruks og vejledning på området.  
 
Medicinen er gennemgået for to borgere. Sidste borger holder efter eget ønske 
pause med medicinen.  

 

Dokumentation 

For begge borgere ses der overensstemmelse mellem ordineret medicin, og me-
dicinlisten er opdateret. Der foreligger medicinaftaler på begge borgere, og me-
dicinlisten tilgås elektronisk.  

 

Observation 

Hos begge borgere er medicinen korrekt dispenseret.   

Hos begge borgere er medicinen givet på tilsynstidspunktet.   

Medicinen opbevares i borgernes hjem i kurv eller på bakke, som borgeren selv 
tilkøber. Der anvendes farvede poser til opbevaring og adskillelse af borgernes 
medicin. Der konstateres følgende mangler:  

• I to tilfælde ses, at der på alle ugeæsker mangler CPR-nummer.  

• I et tilfælde ses opbevaring af et medicinsk præparat uden låg.   

• I et tilfælde konstateres det, at der er medicin med begrænset hold-
barhed, hvor der mangler anbrudsdato.  

 

Tilsynet konstaterer tydelig mærkning med gul label ved ”Risikolægemiddel”, 
hvor dette er aktuelt. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kender gældende medicininstruks, og de kan redegøre for kor-
rekt opbevaring samt for, hvordan de sikrer overholdelse af gældende retnings-
linjer. Medarbejderne beskriver, hvordan de i forbindelse med udlevering af me-
dicin tjekker antal tabletter i dagsæske, ser at borgeren indtager sin medicin og 
afslutningsvist dokumenterer tidstro for udleveret medicin.  

Tema 7: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

 

Interview ledelse 

Ledelsen redegør for, at alle stillinger er besat, fraset en vakant aftenvagtsstil-
ling. Gruppen består i overvejende grad af social- og sundhedsuddannede med-
arbejdere og enkelte ufaglærte i faste eller afløser stillinger. Alle medarbej-
derne, og særligt de ufaglærte, introduceres grundigt til området, og de kører 
på skift med forskellige faggrupper. Alle medarbejderne har mentorordning, og 
der sikres tæt ledelsesmæssig opfølgning, indtil medarbejderne er helt fortro-
lige med opgaverne.  

Der afholdes faste ugentlige gruppemøder med borgergennemgang hver anden 
uge og i modsatte uger med faglige temaer eller undervisning i fx UTH eller VAR.    

  

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne oplever et godt tværfagligt samarbejde med gode sparringsmu-
ligheder, både i daglig praksis og i de forskellige mødefora, ligesom der kan 
trækkes på diverse specialister i distriktet.  
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Medarbejderne har ligeledes flere funktioner i gruppen, som fx forflytningsvej-
leder og demensambassadør.   

Der anvendes kompetenceprofil og oplæring af sygeplejerske ved delegering af 
opgaver, men medarbejderne fortæller, at der ikke anvendes kompetencekort 
og dokumentation for delegerede sundhedsydelser.   

2.6 VURDERINGSSKEMA 
 

I tilsynene i Lejre Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

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 tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

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 borgerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

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 målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

 

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.  
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SCORE: 1 

 

 

 

 
 

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 omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

 

Det 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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