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

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 
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1. GENERELLE OPLYSNINGERNET 

 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Grønnehave Midlertidige pladser og Genoptræning, Elverdamsvej 200, Ejby, 4070 
Kirke Hyllinge. 

Leder: Mette Høj Skotte 

Antal boliger: 13 midlertidige pladser  

Målgruppe: Tilsynet omhandler borgere, der modtager indsatser efter SEL § 83 og sygeplejeydelser efter 
SUL § 138 

Dato for tilsynsbesøg: Den 14. juni 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder af hjemmeplejen og sygeplejen og teamleder fra 
Grønnehave. 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med centrets ledelse 

• Tilsynsbesøg hos tre borgere 

• Gruppeinterview med to medarbejdere  

• Telefoninterview af to pårørende 

• Gennemgang af dokumentation, jf. Serviceloven for tre borgere 

• Gennemgang af dokumentation, jf. Sundhedsloven for tre borgere 

• Medicingennemgang hos tre borgere   
 

Tilsynet havde endvidere dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem 
tilsynet. 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløbet 

Tilsynsførende: 

Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 
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2. UANMELDT TILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Grønnehave Midlertidige pladser og 
genoptræning. 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 og overordnede vurdering, at Grønnehave Midlertidige pladser og Genoptræning er 
et meget velfungerende center, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for 
borgerne. Vurderingen er, at centret lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne service-
niveau, dog ses der enkelte mangler i journalføringen. 

Tilsynet vurderer, at de indsatser, som borgerne modtager på centret, leveres med høj faglig kvalitet, dog 
er der i en bolig observeret kraftig urinlugt. Centret har fokus på kerneopgaven med en sundhedsfremmende 
og rehabiliterende indsats.  

Tilsynet vurderer, at der i forhold til medicinhåndtering er en målrettet og systematisk praksis, hvor der 
ved gennemgang er fundet enkelte mindre mangler. 

Tilsynets vurdering er, at der er god overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at 
hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser i samspil med centrets frivillige. Ligeledes 
afspejler medarbejdernes adfærd/kommunikationsform, at der på centret er en imødekommende kultur, 
og borgere og pårørende oplever stor imødekommenhed. Ligeledes vurderes det, at centret har et velorga-
niseret pårørendesamarbejde. 

Ledelsen redegør for, at der med fokus på faglig nærledelse er målrettet og systematisk fulgt op på sidste 
tilsyn, samt at der pågår en række tiltag til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, blandt andet en 
reorganisering med styrket faglig ledelse. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejecentret:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Dokumentation SEL og SUL 

Tilsynet bemærker vedr. dokumentationen under 
SEL, at der mangler enkelte opdateringer af funk-
tionstilstande og enkelte relateringer mellem 
journalens delområder. 

 

Tilsynet bemærker vedr. dokumentation for SUL, 
at der er enkelte mangler i forhold til at dokumen-
tere potentielle helbredstilstande, samt at der på 
en borger ikke ses opfølgning på borgers vægt. 

 

Tilsynet anbefaler, at den nuværende systematiske 
proces i forhold til udvikling af dokumentationsprak-
sis fortsættes, så SEL og SUL dokumentation er fuldt 
opdateret, herunder at journalens delområder er re-
laterede, at der er fulgt op på alle indsatser, og at 
der er taget stilling til evt. potentielle helbredstil-
stande. 

Personlig pleje, omsorg og praktisk støtte 

Tilsynet bemærker, at der i en bolig er en kraftig 
lugt af urin. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen afdækker yderligere 
muligheder for at løse problemet. 
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Medicin 

Tilsynet bemærker, at der er enkelte mindre fejl 
vedr. medicin: 

• At der hos to borgere er doseret pn medi-
cin, hvor doserings- og udløbsdato ikke er 
anført. 

• At der på et præparat ikke er aktuelt han-
delsnavn. 

• At der på et medicinsk præparat med be-
grænset holdbarhed ikke er anført an-
brudsdato. 

 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på medi-
cinhåndtering med løbende audit. 

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Ledelsen redegør for, at der siden sidste tilsyn er sket en ledelsesmæssig reorganisering med styrkelse af 
den faglige ledelse. Efter tilsynet er der arbejdet med fokusuger med forskellige temaer, fx inden for 
dokumentation, medicinhåndtering og andre relevante temaer. I forhold til dokumentation er der på 
ældreområdet nu udpeget EOJ superbrugere, hvor det er sygeplejersker, der er superbrugere. På centret 
er der arbejdet målrettet og struktureret på udvikling af dokumentionspraksis, hvor der trinvist er udvalgt 
områder som fokus, hvor der dels er fælles undervisning, men også hvor teamleder, teamkoordinator og 
sygeplejerskerne giver specifik sidemandsoplæring til den enkelte medarbejder ud fra journalaudit. 

Centret har implementeret ny/revideret medicininstruks, herunder indkøbt opbevaringsbokse med far-
vede poser, og desuden er der indført daglige medicinrunder og medicinaudit v. teamleder. 

I forhold til professionel kommunikation og adfærd deltager centret i ”projekt værdighed i ældreplejen” 
med fokus på kultur og kommunikation. Leder oplyser, at det har været nødvendigt med individuelle 
samtaler, herunder afvikling af enkelte medarbejdere. Temaet indgår fast på MUS, og efter sommerferien 
er der planlagt fx dilemmakort, som medarbejderne skal arbejde med.  

Kompetenceudvikling er indarbejdet i det daglige i mødefora, workshops og individuelle tilbud til nøgle-
personer, fx kursus i palliation og neurorehab. Derudover er der planer om fælles undervisningsforløb i 
ernæringsscreening. For at sikre tilstrækkelig rengøring i boliger og af hjælpemidler er det kontaktper-
sonens ansvar enten selv at gøre det eller videregive opgaven til en kollega. 

Til at styrke udviklingen i pårørendesamarbejdet bliver pårørende tilbudt at besvare et spørgeskema, og 
teamkoordinator står for kontakten, når borgerne kommer på ophold, og hvor det efterfølgende er kon-
taktpersonen, der har ansvaret for fx aftaler. 

Det gode måltid er udfordret af, at alle borgerne er på ”egen kost”, og derfor er der mange ordninger. 
For at styrke fællesskabet er der kørt afprøvning/workshops med forskellige modeller i forhold til morgen- 
og middagsmad, hvor centret er ved at evaluere på dette. 

Centret arbejder systematisk med udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet, og de har implementeret 
triagering som fast metode, tværfaglige konferencer, statusmøder, og ligeledes arbejdes der målrettet 
med UTH. 

Ledelsen redegør for, at der ikke har været klagesager inden for det seneste år, samt at der er fast 
arbejdsgang for, hvordan klager håndteres. 

Opfølgning på sidste tilsyn 

Ledelsen redegør for, at der med fokus på faglig nærledelse er målrettet og systematisk fulgt op på sidste 
tilsyn, samt at der pågår en række tiltag til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, blandt andet en 
reorganisering med styrket faglig ledelse. 
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2.4 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår centret en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste. 
En grafisk figur indikerer, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. Jo flere høje 
scorer, tilbuddet opnår, jo større bliver figuren, og dermed kvaliteten.  

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

 

 

2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

 

Gennemgang af dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en høj faglig og professionel standard, og den 
har få mangler. På alle borgere er der generelle oplysninger med helbredsoplys-
ninger, ressourcer, mestring og motivation, og på en borger er der livshistorie. 
Der er funktionstilstande med indsatser, indsatsmål og handlingsanvisninger, 
hvor der mangler enkelte opdateringer, og borgernes ønsker og mål er ikke be-
skrevet. De visiterede indsatser er alle beskrevet som RH-indsatser, som anviser, 
at der indgår rehabilitering i opgaveløsningen.  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd

Selvbestemmelse og
medinflydelse

Kompetencer og udvikling

Sundhedsfaglig
dokumentation

Medicin

Pårørende samarbejde
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Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet med korte handlevejledende 
beskrivelser i handlingsanvisninger. Der er dokumenteret mål og rammer for op-
holdet dels i afgørelsen og dels i statusnotat. Træningsindsatsen er beskrevet i 
særskilt handlingsanvisning. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for dokumentationspraksis, hvor der er en 
klar ansvarsfordeling i forhold til helbredsoplysninger og tilstande. Den almin-
delige daglige dokumentation har den enkelte medarbejder ansvar for, uanset 
uddannelsesmæssig baggrund, men kontaktpersonen har det samlede ansvar for 
SEL-dokumentationen. Opfølgning sker løbende og i forbindelse med de respek-
tive mødefora. 

Medarbejderne kender og følger GDPR-reglerne, og de giver konkrete eksempler 
på, hvordan de overholder reglerne, fx i forhold til, hvad der må stå om den 
enkelte borger på tavlen i grupperummet. 

Tilsynet er oplyst, at funktionsvurderinger er visitationens opgave, hvor centret 
sender ændringer i borgers tilstand til visitationen i en korrespondance, som er 
ansvarlige for at opdatere funktionstilstande og for, at der ændres i ydelsen/ind-
satsen. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgerne  

Borgerne er alle meget tilfredse med hjælpen, og borgerne oplever, at de får 
hjælp, svarende til det, de har behov for, hvor en borger er overrasket over, 
hvor meget støtte og hjælp, der bliver givet, hvilket borgeren er meget taknem-
melig for, og hvor borgeren i den grad føler sig hjemme. Borgerne er på forskellig 
vis aktive i de daglige opgaver, og en borger fortæller, at borgeren selvtræner 
flere gange om dagen. Ligeledes er der en borger, som fortæller, at der er ting, 
borgeren er blevet oplært i, som borgeren nu selv kan varetage. Borgerne ople-
ver, at de har indflydelse på hjælpen, at det er faste medarbejdere, der kommer 
hos dem, og at medarbejderne også ved, hvilken hjælp borgerne skal have. En 
anden borger fortæller, at alle medarbejderne er hjælpsomme og flinke, lige 
meget om det er bagateller, stort eller småt, så kan man få mere hjælp. 

 

Observation 

Borgerne er velsoignerede, og der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i 
boligerne, fraset en bolig, hvor der er observeret en kraftig lugt af urin. Hjæl-
pemidler er rengjorte. 

 

Interview med medarbejder 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de understøtter en rehabilite-
rende samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang. Der arbejdes syste-
matisk med tværfaglige mødefora, og triagering indgår i den daglige praksis i 
forhold til ændringer i borgernes tilstand. Kontinuitet sikres blandt andet via 
den daglige planlægning og kontaktpersonordning. Teamkoordinator udarbejder 
kørelister, som medarbejderne justerer i forhold til borgernes aktuelle tilstand, 
kompetencer og opgaver. Der er triagemøde fast tre gange om ugen, hvor det 
er sygeplejerskerne, der er tovholdere, og en gang om ugen er der en konfe-
rence, hvor terapeuterne fra genoptræningen deltager. Derudover der tværfag-
lige statusmøder, hvor visitator og borgere/pårørende deltager, hvor det er vi-
sitator som er tovholder.  
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Rehabilitering indgår som en fast integreret del i alle opgaver, og medarbej-
derne understøtter borgernes evt. træningsplan. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

 

Aktiviteter 

Interview med borgerne  

Borgerne er tilfredse med de aktiviteter, der tilbydes, og alle borgerne nævner 
det ugentlige indslag med grillpølser i gårdhaven og ligeledes den forestående 
sommerfest. Alle borgerne fortæller, at de ofte er i boligen, og at de er opta-
gede af egne aktiviteter, men en af borgerne er med til fælles kaffe om sønda-
gen. 

 

Interview med medarbejderne 

Medarbejderne redegør for de faste aktiviteter i samarbejde med centrets fri-
villige, hvor de har fokus på, hvilke aktiviteter den enkelte borger kan profitere 
af at deltage i, og hvor de så støtter borgerne i at deltage og ligeledes er be-
hjælpelige med praktiske opgaver.  

 

Mad og måltid 

Interview med borgerne  

Borgerne er selv ansvarlige for deres forplejning, som tilberedes/anrettes i egen 
bolig, idet døgnforplejning ikke indgår i tilbuddet. Alle borgerne har med hver 
deres begrundelse valgt at indtage alle måltider i egen bolig. En enkelt borger 
klarer selv at varme maden i mikroovnen, og to andre borgere oplever at få god 
hjælp til måltidet. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de understøtter den enkelte 
borger i måltidssituationen, hvor de samtidig fortæller, at de har haft projekter 
med fælles måltider for at udvikle på borgernes muligheder for et styrket socialt 
fællesskab. Medarbejderne redegør for fast praksis for opfølgning på borgernes 
ernæringsmæssige tilstande, hvor alle vejes ved indflytning med ugentlig op-
følgning, hvor frekvensen justeres, hvis borgernes vægt vurderes stabil. Ved util-
sigtet vægtændring triageres borgerne, og der iværksættes relevante tværfag-
lige indsatser, hvor der fx kan visiteres til særkoster. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

Score 5 

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

 

Interview med borgerne 

Borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, og de oplever, at der altid er 
en rigtig god omgangstone, som en borger siger, very good. Borgerne giver ud-
tryk for, at der bliver lyttet til dem, og at medarbejderne respekterer deres 
grænser. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvad der vægtes i den professio-
nelle kommunikation og adfærd. Medarbejderne tager afsæt i en individuel til-
gang, og de er meget opmærksomme på at matche borger og medarbejder.  
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Medarbejderne giver udtryk for, at de kan korrigere hinanden ved uhensigts-
mæssig kommunikation og adfærd, og de giver flere eksempler på dette. 

 

Observation 

Under rundgang og under interview med medarbejderne observeres der en an-
erkendende og respektfuld kommunikation og adfærd. 

Tema 4: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgerne 

Alle borgerne er meget tilfredse med opholdet på centret, og de tilkendegiver, 
at de har fået det bedre under opholdet. Borgerne oplever at være medinddra-
gede, og at deres pårørende er med til statusmøder. En borger nævner, at det 
gik nemt med at få bevilliget en ældrebolig. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, at de med en professionel tilgang 
tager hensyn til borgernes ønsker og vaner. Borgerne er fx med til statusmøder, 
hvor der bliver taget stilling til plan og mål for opholdet. Der holdes indflyt-
ningssamtale med alle borgerne og deres pårørende, hvor der blandt andet også 
sikres forventningsafstemning til opholdet.  

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

 

Interview med ledelsen 

Ledelsen redegør for, at centret er organiseret med teamleder og teamkoordi-
nator. Medarbejderne på centret dækker, ud over de midlertidige pladser, også 
ældreboligerne på centret. Terapeuterne i genoptræningen er organiseret i træ-
ningsafdelingen. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med sygeple-
jersker og social- og sundhedsmedarbejdere, en enkelt ufaglært medarbejder i 
et vikariat og desuden social-og sundhedsassistentelever. Centret arbejder med 
kompetenceprofil og kompetencekort, hvor de fortsat har et udviklingsområde, 
som er løftet til CVO. Aktuelt anvendes der fysiske kompetenceskemaer.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de har relevante faglige kompetencer og gode 
muligheder for faglig sparring.  Der anvendes kompetenceprofiler og kompeten-
cekort, og alle medarbejderne har egen mappe med dokumentation for oplæring 
osv. Det tværfaglige samspil og de mange faggrupper bidrager til videns- og er-
faringsudveksling i hverdagen, i de tværfaglige mødefora og i konkret praksis, 
hvor medarbejderne tilkendegiver, at de er gode til at sige, når der er noget, 
de ikke er så gode til. VAR indgår integreret som læringsværktøj. Ligeledes for-
tæller medarbejderne at ledelsen er lydhør for individuel kompetenceudvikling, 
og en medarbejder skal fx på kursus i palliation. 

Tema 6: 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 4 

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

 

Gennemgang af dokumentation 

Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår med en god faglig og professionel-
standard, og den er generelt aktuel - dog ses der enkelte mangler. 
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Der er udfyldt helbredsoplysninger for alle borgerne, som er systematisk opbyg-
get og med sammenhæng til FMK på alle områder. Der er oprettet relevante 
helbredstilstande med sammenhæng til FMK, dog mangler der enkelte potenti-
elle tilstande. Helbredstilstande indeholder faglige notater, og der ses doku-
mentation for behandlingsansvarlig læge. Der er oprettet relevante indsatser for 
de visiterede SUL-indsatser med aktuelle indsatsmål og handlingsanvisninger. I 
et tilfælde mangler der opfølgning på borgers vægt.  

Der ses relevante målinger, fx BT og vægt, og alle borgerne er triagerede.  

På alle borgere er der mål og rammer for opholdet. Der ses ligeledes løbende 
statusnotater, herunder at borger/pårørende er medinddraget i forløbet. 

I alle journaler ses der dokumentation for samtykke.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med dokumentati-
onen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Der er en klar ansvarsfor-
deling, hvor sygeplejerskerne/teamkoordinator er ansvarlige for at oprette hel-
bredsoplysninger og helbredstilstande samt indsatsmål og handlingsanvisninger 
på delegerede indsatser.  

Tema 7: 

Medicinhåndtering 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at centret i høj grad lever op til indikatorerne 
 
Den ene borger er selvadministrerende, så der er gennemgået medicin for to 
borgere. 
 
Dokumentation 

• Der ses overensstemmelse mellem ordineret medicin og medicinliste (Hen-
tet fra FMK) fraset et tilfælde, hvor handelsnavn ikke er korrekt anført. Me-
dicinlister er opdaterede. 

Opbevaring, der ses 

• At medicinen opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende, do-
seringsæsken med ophældt medicin er korrekt mærket, og medicinen opbe-
vares forsvarligt og utilgængelig for uvedkommende. 

• At holdbarhedsdatoen ikke er overskredet på medicinske salver, dråber mv. 

• At der i et tilfælde ikke er angivet anbrudsdato på medicinske salver, dråber 
m.v. med begrænset holdbarhed efter åbning. 

Dispensering 

• Medicinen er korrekt dispenseret i doseringsæskerne, og medicinen er op-
bevaret efter gældende regler (Køleskab, aktuelt og ikke aktuelt adskilt), 
og ugeæsker og dagsæsker ses korrekt mærket med borgers navn og CPR-
nummer. 

Administration 

• Medicinen er uddelt til tiden, og den er registreret korrekt i omsorgssystemet 
på tilsynstidspunktet. 

Pn medicin 

• Der er medicinskema på ordineret pn medicin, pn medicin opbevares adskilt 
fra anden medicin, pn medicin er mærket med navn og CPR-nummer, præ-
paratets navn, styrke og dosis, dog mangler der i to tilfælde dispenserings-
dato og udløbsdato. 

 
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.  
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Medarbejderne beskriver, hvordan de i forbindelse med udlevering af medicin 
tjekker antal tabletter i dagsæske, ser at borgeren indtager sin medicin, og af-
slutningsvist dokumenterer medarbejderne tidstro for udleveret medicin. 

Tema 8:  

Samarbejde med 
pårørende 

 

Score: 5 

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

 

Interview med pårørende 

De to pårørende er begge meget tilfredse med centret, herunder samarbejdet 
omkring deres nære, og de oplever, at aftaler bliver overholdt. Begge pårørende 
oplever, at deres nære trives, og ligeledes giver den ene pårørende udtryk for, 
at borgeren er blomstret op under opholdet. De pårørende tilkendegiver, at 
både de og borgerne er medinddragede i forhold til beslutninger, blandt andet 
ved, at de deltager i statusmøder. Begge pårørende tilkendegiver, at der er stor 
imødekommenhed, når de kommer på centret, og at medarbejderne er særdeles 
hjælpsomme, og de oplever ligeledes, at medarbejderne er opsøgende, når de 
kommer. Den ene af de pårørende fremhæver, at der bliver gjort meget for at 
støtte borgerne i at komme ud i gårdhaven, og pårørende nævner ligeledes, at 
der ugentligt er grillarrangement samt sommerfest i den kommende uge. 

 

Interview med leder 

Leder redegør for, at der er målrettet fokus på pårørendesamarbejdet. Centret 
har netop opgjort spørgeskemaer, der nu fast uddeles til pårørende, som viser, 
at de pårørende er tilfredse med Grønnehave. Der er fokus på at være opsø-
gende i samarbejdet med indflytningssamtaler med forventningsafstemning. 
Teamleder koordinerer nu indflytning osv. 

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  
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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.  
 

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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