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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt skærpet 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 det konkrete plejecenter. 

 

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 forefindes 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  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

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

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

Generelle oplysninger om plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Asaa Friplejehjem, Vodbindervej 11B, 9340 Asaa 

Leder: Konstitueret forstander Marie Nielsen 

Antal boliger: 30 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 2. november 2022, kl. 08.45 – 13.15 

Deltagere i interviews: 

• Konstitueret forstander 

• Tre medarbejdere 

• Tre borgere 

Den tilsynsførende har desuden foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på friplejehjem-
met. Tilsynet blev afrundet sammen med konstitueret forstander, som er oplyst om tilsynets forløb og 
foreløbige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Manager Jeanette Serup, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med konstitueret forstander, som også er friplejehjemmets afdelingssygeplejerske. 

Konstitueret forstander oplyser, at tidligere forstander gennem flere år netop har fratrådt sin stilling, 
hvilket har givet anledning til lettere uro blandt medarbejderne, da en ny forstander endnu ikke er ansat 
på tilsynsdagen. Konstitueret forstander beskriver flere udviklingstiltag i løbet af efteråret og foråret 
2023, bl.a. inden for dokumentationspraksis, samarbejdet medarbejderne imellem internt i huset samt 
et øget fokus på beboernes sidste tid. Dog erkender konstitueret forstander, at ansættelsen af en ny 
forstander kan betyde ændringer i den planlagte faglige retning.   

Medarbejdergruppen beskrives som værende stabil, og flere af medarbejderne har mange års anciennitet. 
Aktuelt er tre medarbejdere langtidssygemeldte, grundet fysiske skavanker, og ifølge konstitueret for-
stander er der indgået aftaler med to af medarbejderne for fremtiden. Planlægningen og udførelsen af 
kerneopgaven har ifølge konstitueret forstander ikke været påvirket, trods det stigende samlede sygefra-
vær, takket være hjælp fra fleksible medarbejdere og et fast afløserkorps. Det nøjagtige sygefravær 
kender konstitueret forstander ikke, men hun vurderer, at det ligger højt. Der er ingen vakante stillinger. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Sidste års tilsyn gav ikke anledning til anbefalinger. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt kommunalt tilsyn på Asaa Friplejehjem. 
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Dokumentationen for tre beboere er gennemgået med konstitueret forstander. 

  

Det er tilsynets samlede vurdering, at Asaa Friplejehjem er et velfungerende friplejehjem med engagerede 
medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel og tryghed for beboerne. Tilsynet vurderer, at der er 
overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges 
på beboernes præmisser. 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau for området. Kerneydelsen leveres med en høj borgeroplevet kvalitet, og medarbejderne kan 
på relevant vis redegøre for, hvordan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i dagligdagen og i 
samarbejdet med beboerne. Der er givet en anbefaling i relation til temaet Dokumentation, som tilsynet 
vurderer kan udbedres ved en mindre ledelsesmæssig indsats. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler medarbejderne at udfolde døgnrytmeplaner med fyldestgørende beskrivelser af 
beboernes plejebehov, herunder hjælpen til bad. 

2. Tilsynet anbefaler, at forstander sikrer, at medarbejderne ifm. medicindispensering konsekvent kon-
trollerer holdbarhedsdatoen på samtlige medicinske præparater og bortskaffer medicinske præpa-
rater, hvor holdbarhedsdato er overskrevet.  

3. Tilsynet anbefaler forstander et øget fokus på, at medarbejderne tidstro registrerer udleveret me-
dicin i Nexus. 

2.3 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bed-
ste. 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 vurde-
ring) 

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

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder målrettet med dokumentatio-
nen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Afdelingssygeplejersken er 
superbruger i Nexus, og hun har ansvaret for oplæring af nye medarbejdere samt 
sidemandsoplæring af kollegaer. Dokumentationen fungerer som et aktivt redskab 
for hverdagens praksis, og medarbejderne sikrer opfølgning og ajourføring af do-
kumentationen både løbende, men også månedligt, hvor der er afsat tid i vagt-
planen til gennemgang og opdatering af dokumentationen.  

Dokumentationen fremstår overvejende opdateret og fyldestgørende. Beboernes 
behov for pleje og omsorg er beskrevet handlingsvejledende i døgnrytmeplanerne 
med udgangspunkt i beboerens helhedssituation og ressourcer. Dog savnes der i 
to tilfælde udfoldelse af hjælpen til bad. 

Generelle oplysninger og funktionsevnetilstande ses udfyldt og ajourført, sva-
rende til beboernes aktuelle helbredssituation. Dokumentationen er beskrevet i 
et fagligt og anerkendende sprog. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Beboerne giver udtryk for at modtage pleje- og omsorgsydelser, som svarer til 
deres behov, og de udtrykker ligeledes stor tilfredshed og tryghed hermed. Flere 
beboere beskriver i samme forbindelse friplejehjemmet som ”Danmarks bedste 
plejehjem”. 

Friplejehjemmet skaber kontinuitet i hjælpen ved morgenmødet, hvor planlæg-
ningen tager afsæt i relationer, kompetencer og beboernes aktuelle tilstand, som 
dagligt vurderes med udgangspunkt i systematisk triagering.  

0 1 2 3 4 5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd

Medarbejderkompetencer og
udvikling
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Plejeopgaverne udføres ud fra kontaktpersonsordning og opdaterede døgnrytme-
planer, som ifølge medarbejderne er et væsentligt arbejdsredskab, når de hjæl-
per hinanden på tværs af husets to afdelinger. 

Sundhedsfaglige opgaver leveres i et tæt samarbejde med husets tre sygeplejer-
sker, som dagligt følger op på komplekse forløb, ligesom de er deltagende i den 
daglige triagering af beboerne. Medarbejderne oplyser desuden, at der hver an-
den uge afholdes teammøder med borgergennemgang, hvor komplekse beboerfor-
løb drøftes med mulighed for inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere, fx 
kommunens demenssygeplejerske eller terapeuter. 

Medarbejderne redegør for, hvordan den rehabiliterende tilgang integreres i dag-
ligdagen, og de nævner eksempler fra den daglige ADL, såsom tandbørstning og 
barbering, ligesom medarbejderne guider og motiverer beboerne til at gøre mest 
muligt selv ifm. mobilisering.  

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og 
vedrørende beboernes hjælpemidler.  

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Beboerne er meget tilfredse med at bo på friplejehjemmet, og de oplever at have 
medindflydelse og selvbestemmelse både i forhold til døgnrytme, vaner samt i 
forbindelse med hverdagslivet og aktiviteter, hvor udbuddet af beboerne vurderes 
tilfredsstillende. Én beboer nævner årets julebagning af småkager som et højde-
punkt, som borger ser meget frem til. En anden beboer tilkendegiver glædeligt at 
have en opgave ifm. den daglige borddækning, hvilket har stor betydning for be-
boeren. 

Medarbejderne redegør for, hvordan beboerne understøttes i at leve et individuelt 
tilrettelagt hverdagsliv med mulighed for deltagelse i aktiviteter og fællesskab. 
Friplejehjemmet har en pædagog ansat som nøgleperson for planlægning af akti-
viteter. Pædagogen har ansvaret for at koordinere aktiviteter med det store hold 
af tilknyttede frivillige, som flere gange ugentligt hjælper med at afholde, fx 
mandeklub, gymnastik, gåture, fredagsbar samt gudstjeneste. 

Medarbejderne redegør for, hvordan de tager individuelle hensyn til beboernes 
ønsker og vaner, og de oplyser desuden, at kognitivt svækkede beboere tilbydes 
”en-til-en” tid, da ikke alle profiterer af aktiviteter i det store fællesskab. 

Beboerne er meget tilfredse med maden, og de beskriver måltiderne som hygge-
lige. En beboer fortæller glædeligt om et ønsket vægttab, hvor medarbejderne 
har støttet op og hjulpet til med at tilrettelægge den rette kost og ernæring gen-
nem vægttabet. 

Medarbejderne redegør for faglige refleksioner vedrørende maden og måltidernes 
betydning for beboernes livskvalitet. Medarbejderne deltager med pædagogiske 
måltider, og de redegør for, hvordan de under måltidet understøtter fællesskabet 
ved at bidrage til dialog, ligesom de sikrer beboernes ernæringsmæssige behov. 

Tilsynet observerer en god stemning og atmosfære på fællesarealerne, hvor flere 
beboere hygger sig ved middagsmåltidet.   

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Beboerne oplever en god omgangstone og adfærd fra medarbejderne, som beskri-
ves som meget omsorgsfulde og venlige.  

Medarbejderne redegør for, hvordan beboerne imødekommes individuelt ud fra 
dagsform og deres kognitive ressourcer, og hvor medarbejderne anvender faglige 
metoder, såsom guidning, spejling og tilpasser kropssprog og kommunikation.  
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Medarbejderne redegør desuden for, hvordan et godt humør og en anerkendende 
tilgang er udgangspunktet for al dialog med beboerne, som ligeledes justeres alt 
efter relation og beboernes individuelle livsstil og jargon. 

Tilsynet observer, at medarbejdernes omgangstone og adfærd over for beboerne 
er respektfuld og anerkendende. Tilsynet bemærket et omsorgsfuldt samspil mel-
lem en beboer og en medarbejder, som anvender blid berøring af beboerens arm 
til stor glæde for beboeren  

Tema 5: 

Medarbejderkom-
petencer og ud-
vikling 

 

Score: 4 

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

Konstitueret forstander og medarbejderne vurderer, at medarbejderne har rele-
vante faglige og personlige kompetencer i forhold til målgruppen, hvor de fleste 
medarbejdere har gennemført efteruddannelse inden for demensområdet. Ifølge 
konstitueret forstander har den tidligere forstander arbejdet målrettet med den 
generelle medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling med afsæt i årlige MUS-
samtaler. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og den består af social- 
og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker og pædagoger samt serviceassistenter 
og kostfaglige medarbejdere, hvor alles kompetencer sættes i spil i alle aspekter 
af hverdagslivet.  

Ifølge konstitueret forstander understøtter teammøder og personalemøder ligele-
des den tværfaglige vidensdeling om beboerne, og en nyansat sygeplejerske, som 
er nøgleperson i terminal pleje, skal undervise kollegaer til næstkommende per-
sonalemøde. Konstitueret forstander oplyser om efterårets fokus på bl.a. doku-
mentation af beboernes ”sidste tid”, og hun oplyser i den forbindelse, at medar-
bejderne netop har gennemgået et AMU-undervisningsforløb omhandlende termi-
nal pleje, så beboernes sidste tid gøres endnu mere værdig og respektfuld med 
udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov. 

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling med 
udgangspunkt i de afviklede MUS, indbyrdes faglig sparring og VAR – ligesom faglig 
sparring med demenssygeplejerske, gerontopsykiatrisk afdeling og plejehjemslæ-
gen beskrives som fagligt givende. 

Sygeplejersken har, ifølge medarbejderne, et stort fokus på at uddelegere opga-
ver inden for de mulige rammer, hvilket social- og sundhedsassistenterne beskri-
ver som fagligt udviklende. 

Til grund for vurderingen tillægges det betydning, at konstitueret forstander, som 
også er fungerende afdelingssygeplejerske aktuelt, varetager ledelsesmæssige og 
administrative opgaver, og derfor ikke har den nødvendige tid til at understøtte 
de øvrige sygeplejersker vedrørende borgernes sundhedsfaglige problemstillinger, 
ligesom fraværet aktuelt er højere end vanligt.  

Årets tema:  

Forebyggelse af 
forråelse 

 

Ingen score 

Konstitueret forstander og medarbejderne redegør for en daglig opmærksomhed 
på at forebygge forråelse gennem faglige indsatser. En indsats er grundig intro-
duktion af nye medarbejdere, hvor de oplæres i de individuelle og beboerrettede 
opgaver. En konsulent har på et personalemøde holdt foredrag vedrørende fore-
byggelse af forråelse, hvilket har resulteret i, at ledelse og medarbejdere har 
arbejdet hen imod en kultur, hvor det er tilladt at sige fra over for opgaver, hvis 
medarbejderne vurderer, at overskuddet i en periode er lavt. Medarbejderne har 
desuden tillid til at drøfte hensigtsmæssig adfærd og kommunikation indbyrdes, 
såfremt dette skulle ske, hvilket ikke har været tilfældet.   
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3. SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN  

3.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune i forlængelse af det socialfaglige kommunale tilsyn foretaget et 
sundhedsfagligt tilsyn hos tre borgere. 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 overordnede vurdering, at Asaa Friplejehjem leverer sundhedsfaglige ydelser til beboerne 
med en god faglig kvalitet, og at de har en tilfredsstillende praksis på det sundhedsfaglige område inden for 
medicinhåndtering. 

Tilsynet har givet to anbefalinger inden for temaet Medicinhåndtering, som tilsynet vurderer, at sygeple-
jersker og medarbejdere kan udbedre med en mindre og målrettet indsats. 

3.2 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.  
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3.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 5 

 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikato-
rerne.  

Medarbejderne kan redegøre for borgernes sundhedsfaglige problemstillinger og 
for handlinger i forbindelse med ændringer i borgernes tilstand. Medarbejderne 
har stort fokus på borgernes adfærd, særligt ved borgere, der har svært ved at 
udtrykke sig verbalt. 

Medarbejderne arbejder med daglig triagering, ligesom beboerne vurderes med 
udgangspunkt i triage ved ændringer i deres habituelle tilstand. Medarbejderne 
vurderer, at metoden understøtter de faglige indsatser. Plejecenterlægen kom-
mer fast hver 14. dag, og medarbejderne beskriver et særdeles velfungerende 
samarbejde. 

De lokale rammer for delegation og opgaveoverdragelse kendes og følges af 
medarbejderne. 

Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår opdateret og fyldestgørende, og 
den afspejler borgernes helbredsmæssige tilstand. Helbredstilstande er ikke 
scoret, hvilket konstitueret forstander oplyser er en beslutning truffet overord-
net for Brønderslev Kommune. Helbredstilstande, helbredsoplysninger og hand-
lingsanvisninger er ajourførte og fyldestgørende beskrevet, ligesom der er fulgt 
op på faglige indsatser. 

Medicinhåndtering 

 

Score: 3  

 

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

Social– og sundhedsassistenterne sikrer korrekt administration, dispensering og 
mærkning. Der ses systematisk opdeling af medicinen i et aflåst skab i medicin-
rummet med tydelig adskillelse og mærkning af hhv. aktuel, ikke aktuel, pn og 
pauseret eller seponeret medicin. Dog ses seks pauserede og seponerede medi-
cinske præparater med begrænset holdbarhed med overskredet udløbsdato. 

Tilsynet ser i alle tilfælde overensstemmelse mellem ophældt medicin, medi-
cinskema og doseringsæsker. Tilsynet bemærker i ét tilfælde, at administreret 
uddelt medicin ikke er tidstro registreret i Nexus. 

Instrukser og ret-
ningslinjer 

 

Score: 5 

 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

Medarbejderne har kendskab til gældende instrukser og retningslinjer, fx ved-
rørende medicinhåndtering og delegering, ligesom medarbejderne kan redegøre 
for, hvor de fremfindes. Alle nye medarbejdere oplæres i medicinadministration 
af en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske. Medarbejderne har 
kendskab til og anvender kliniske retningslinjer fra VAR-portalen. 

Indberetning og 
opfølgning på UTH 

 

Score: 5 

 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikato-
rerne.  

Utilsigtede hændelser indberettes løbende, og der foretages relevant opfølgning 
af afdelingssygeplejersken. Opsamling og behandling af de indberettede hæn-
delser deles typisk på personalemøder med henblik på læring – dog fortæller 
konstitueret forstander, at det er få UTH friplejehjemmet har, og at disse pri-
mært omhandler manglende medicingivning eller fald. Konstitueret forstander 
oplyser, at UTH i forbindelse med sektorgange har givet anledning til praksisæn-
dring, hvor samtlige borgere ved udskrivelse nu konsekvent triageres rød. 
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3.4 VURDERING 

I tilsynene i Brønderslev 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 beboerne 

• 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 beboerne 

• 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 beboerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  

Det samlede tilsynsresultat 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 
kunne afhjælpes 

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

• 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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