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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 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. 
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecentret Valdemarsgade, Valdemarsgade 25, 9700 Brønderslev 

Leder: Lene Weibel Winther 

Antal boliger: 32 boliger for borgere med demens – heraf tre skærmede pladser + en aflastningsplads 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 4. oktober 2022, kl. 08.30 – 14.00 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• Tre medarbejdere 

• Tre borgere 

• To pårørende 

De tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på plejecentret.  

Tilsynet er afrundet sammen med leder, som er oplyst om tilsynets forløb og foreløbige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

Manager Jeanette Serup, sygeplejerske, SD 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med leder, som oplyser om et stort fokus på at sikre en kvalificeret kerneydelse til 
målgruppen, som er borgere med fremskredne demenslidelser. Et nyligt forbedringstiltag er bl.a. ændring 
af tidspunktet for afvikling af borgerkonferencer, så både aften- og nattevagter har mulighed for at del-
tage, hvilket er mødt positivt og med stor tilslutning af medarbejderne. En anden faglig indsats er juste-
ring af spørgeramme til indflytningssamtaler, som i højere grad har spørgsmål, som tager afsæt i feltet 
Generelle oplysninger i Nexus, og bl.a. sikrer oplysninger om borgers vaner og ønsker til hverdagen. Leder 
nævner desuden, at politikkerne har bevilget penge til en fortsættelse af kvalitetsteamsmøder med øje 
for at skabe løbende forbedringer. 

Af udfordringer omtaler leder et muligt, men mindre efterslæb efter en sommerferieperioden, som for 
nogle medarbejdere nok har føltes hårdere end vanligt, grundet manglende stabilitet og fastholdelse af 
ansatte sommerferieafløsere, hvorfor Carelink vikarer blev benyttet hyppigt. Derudover nævner leder en 
udfordring i forhold til, at borgerne hurtigere udskrives fra de psykiatriske afdelinger. Plejecentret ope-
rerer med fast vagt hos borgere, hvis det skønnes fagligt relevant, og dette benyttes pt. 

Medarbejdersituationen er atter overvejende stabil. Aktuelt er der ingen stillinger i vakance, og leder 
arbejder med afsæt i en bruttonormering og ansætter løbende kvalificerede medarbejdere, som passer 
ind i huset, da leder har erfaret bedre effekt af dette for borgere og medarbejdere på den lange bane. 
Sygefraværet beskrives som relativt højt, grundet flere langtidssygmeldte medarbejdere forårsaget af 
fysiske skavanker og sommerferieafløsernes fravær. Det aktuelle korttidssygefravær er ifølge leder lavt. 

Der er ikke indgivet klager, men leder fortæller om løbende kontakt med pårørende ved behov herfor. 
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Ledelsen arbejder vedvarende med at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis, som sidste 
års anbefalinger rettede sig mod, bl.a. har både sygeplejersken og medarbejderne målrettet arbejdet 
med FSIII samt en ensartet praksis af dokumentationen. 

 

2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt kommunalt tilsyn på Plejecentret Valde-
marsgade. 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 borgere er gennemgået med en medarbejder. 

  

Det er tilsynets samlede vurdering, at Plejecentret Valdemarsgade er et meget velfungerende plejecenter 
for borgere med demenslidelser. Den engagerede ledelse og medarbejderne arbejder målrettet med at 
skabe trivsel og tryghed for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og 
medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges individuelt og på borgernes præmisser. 

Tilsynet vurderer, at plejecentret lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-
viceniveau for området.  

Kerneydelsen leveres med en god faglig kvalitet, og medarbejderne kan på relevant vis redegøre for, hvor-
dan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i dagligdagen og i samarbejdet med borgerne.  

Tilsynet har givet anledning til en enkelt anbefaling i forhold til den socialfaglige dokumentation, som til-
synet vurderer kan udbedres med en relativt mindre målrettet indsats. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne udfolder døgnrytmeplaner med fyldestgørende beskrivelser af 
borgernes plejebehov for hele døgnet, herunder særlig opmærksomhed i relevante tilfælde.  
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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. 

 

 

2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder målrettet med dokumentatio-
nen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Sygeplejersken og to social- 
og sundhedsassistenter er superbrugere, den ene af dem er aftenvagt. 

 er superbrugere på Nexus, og de foretager undervisning samt sidemandsoplæring 
af kollegaer. Kontaktpersoner og sygeplejersken sikrer ajourføring af borgerjour-
naler, og leder oplyser, at der fra årsskiftet er planlagt ændring i ansvarsforde-
lingen.   

Dokumentationen fremstår overvejende opdateret og fyldestgørende. Borgernes 
behov for pleje og omsorg er i døgnrytmeplaner beskrevet handlingsvejledende 
og tager udgangspunkt i borgerens helhedssituation og ressourcer. Dog savnes der 
i to tilfælde udfoldelse, fx af hjælpen til bad og opgaver ved natbesøg eller be-
skrivelse af særlig opmærksomhed hos en borger. 

0 1 2 3 4 5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd

Medarbejderkompetencer og
udvikling

Score
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Vurdering af Valdemarsgade  
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Generelle oplysninger er udfyldt og ajourført. Hos en borger kunne der med fordel 
sorteres i feltet helbredsoplysninger. Funktionsevne- og helbredstilstande ses vur-
deret og ajourført, svarende til borgernes aktuelle helhedssituation. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Borgerne giver udtryk for, at de modtager pleje- og omsorgsydelser, som svarer 
til deres behov. Borgerne er tilfredse med de ydelser, de modtager og de føler sig 
meget trygge ved medarbejderne. 

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den rette pleje 
og omsorg via kontaktpersonordning, orientering i dokumentationen, løbende 
sparring og anvendelse af pædagogiske tilgange. Borgerne triageres dagligt, og 
medarbejderne fordeler overordnet opgaverne ud fra kompleksitet og relation, 
men de er omstillingsparate og fleksible, da borgernes dagsform kan ændre sig i 
løbet af få minutter. Det tværfaglige samarbejde er i fokus og velintegreret i 
praksis, hvor såvel øvrige kolleger, sygeplejerske eller leder inddrages ved behov 
for sparring, fx ved ændringer i borgernes adfærd. Pårørende, demenskoordinator 
og psykiatrisk mobil-team inddrages desuden ved behov, alt efter problemstilling. 
Medarbejderne redegør desuden for, at borgergennemgang sker med afsæt i Tom 
Kitwoods ”blomstringsteori” og demensligningen samt borgerens livshistorie, hvil-
ket sikrer og understøtter en helhedsorienteret pleje af borgerne. 

Medarbejderne arbejder med hverdagsrehabilitering, og de har stort fokus på at 
vedligeholde borgernes funktionsniveau ud fra borgernes aktuelle tilstand, fx via 
ADL eller mobilisering. I den forbindelse bemærker medarbejderne en stor opgave 
relateret til, at borgerne skal føle sig trygge i relationen, inden en opgave udføres, 
hvilket i sig selv ses som sundhedsfremmende og forebyggende for målgruppen. 

Tilsynet observerer en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i de besøgte bo-
liger, på fællesarealer og vedrørende borgernes hjælpemidler.  

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Borgerne kan i et relativt lille omfang udtrykke, hvordan de medinddrages i hver-
dagslivet på plejecentret. Dog virker alle borgere tilpasse og trygge i deres omgi-
velser. De to pårørende beskriver, hvordan medarbejderne er gode til at tilbyde 
og motivere deres kære til at deltage i både fælles og individuelle aktiviteter. 

Ledelse og medarbejdere sikrer et meningsfuldt og individuelt tilrettelagt hver-
dagsliv ved at tage afsæt i borgersammensætningen og den enkelte borgers dag-
lige formåen. Af aktiviteter arrangeres der gåture, sang, musik, filmhygge med 
popcorn samt historiefortælling, mens nærvær eller ture i sansehaven ifølge med-
arbejderne altid er værdifulde for borgerne. En central ansat aktivitetsmedarbej-
der arrangerer flere gange ugentligt fælles aktiviteter for borgerne, ligesom cen-
terrådet står for banko, og andre frivillige tager borgerne med på cykelture i 
weekenden. En medarbejder varetager udmøntningen af klippekortsydelserne. I 
hverdagslivet indgår desuden mange ægtefæller, som ofte besøger deres kære, 
og medarbejderne tilsigter, at de også skal føle sig hjemme, hvorfor de ofte ind-
drages i hverdagsaktiviteter. 

Medarbejderne reflekterer fagligt over, hvordan de skaber gode rammer for mål-
tiderne med fokus på madens og måltidets betydning for borgernes livskvalitet. 
Særligt en hjemlig og genkendelig stemning samt en individuel støtte, fx hensigts-
mæssig placering ved bordet, prioriteres højt. Desuden redegør medarbejderne 
for, hvordan borgernes ernæringsmæssige behov sikres og tilgodeses.  

Indretningen i de tre forskellige afdelinger vurderes demensvenligt med flere små 
nicher til ophold, eller med mulighed for at skærme borgerne ved behov herfor.  
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På tilsynsdagen afvikles der gudstjeneste i den store sal med stor tilslutning af 
plejecentrets borgere, ligesom der i en afdeling ses borgere og medarbejdere 
samlet omkring et TV til et afsnit af serien Matador. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne fortæller, at der er en god omgangstone på plejecentret, og at medar-
bejderne er omsorgsfulde og søde. De to pårørende oplever, at medarbejderne 
har en respektfuld tilgang til deres kære, hvilket gør de pårørende trygge. 

Medarbejderne redegør kompetent og med flere eksempler for, hvordan deres 
kommunikation målrettes og tilpasses den enkelte borgers aktuelle tilstand og 
behov. Der lægges vægt på relationsdannelse i samværet med borgerne, ligesom 
medarbejderne arbejder med inklusion, fx via livshistorien. Medarbejderne tager 
altid udgangspunkt i borgernes selvbestemmelse, bl.a. afkodes borgernes krops-
sprog og reaktioner. Medarbejderne er ligeledes opmærksomme på at anvende en 
individuelt tilpasset kommunikation, fx vendelbo-dialekt. 

Tilsynet observerer overalt, at medarbejdernes adfærd og omgangstone i samspil-
let med borgerne foregår anerkendende og respektfuld. I en afdeling bemærkes 
en urolig borger, som beroliges af en medarbejder med nærvær og blid berøring, 
hvilket medvirker til, at borgeren atter genfinder ro.   

Tema 5: 

Medarbejderkom-
petencer og ud-
vikling 

 

Score: 5 

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

Leder og medarbejdere vurderer, at de relevante faglige kompetencer er til stede 
døgnet rundt i forhold til målgruppen. Leder beskriver en meget dedikeret og 
kompetent personalegruppe, som brænder for specialet demens. Leder bemærker 
desuden, at bruttonormeringen, sygeplejerskens store viden om demensområdet 
samt en høj andel af social- og sundhedsassistenter mærkes positivt på det sam-
lede kompetenceniveau og kvaliteten af opgaveløsningen. Medarbejdernes enga-
gement medvirker ligeledes til høj trivsel for både medarbejdere og borgere. Le-
der arbejder målrettet med den generelle medarbejdertrivsel og kompetenceud-
vikling af både den enkelte medarbejder og samlet i medarbejdergruppen, bl.a. i 
form af relevante kurser og uddannelser på UCN og SOSU-skolen. Derudover su-
perviseres leder og medarbejdere af en psykolog ved komplekse forløb, ligesom 
leder ofte inddrager Disk-personprofiler, når medarbejdernes indbyrdes samar-
bejde drøftes. Dette øger forståelsen for forskelligheder og skaber større fokus på 
kerneopgaven. 

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling og 
faglig sparring med centersygeplejersken og via de tværfaglige mødefora.  

Medarbejderne tilbydes løbende relevante kurser, fx i palliation eller psykiatri, 
ligesom et kursus i neuropædagogik for alle medarbejdere fremhæves som fagligt 
udviklende. Flere medarbejdere har desuden haft følge- og oplæringsdage på en 
psykiatrisk afdeling, og medarbejderne beskriver en stor demenserfaring i perso-
nalegruppen.  

Medarbejdertrivslen er ifølge medarbejderne god, hvor sommerperioden kort 
nævnes som hård. I den forbindelse anerkendes leder som både nærværende, 
lydhør og opsøgende, fx hvis medarbejderne indberettede en hændelse i Team-
effekt, kategoriseret i den høje ende. 

Årets tema:  

Forebyggelse af 
forråelse 

 

Ingen score 

Leder og medarbejdere redegør for en daglig opmærksomhed på at forebygge 
forråelse gennem flere faglige indsatser. En af indsatserne er en grundig introduk-
tion af nye medarbejdere til de individuelle, borgerrettede opgaver samt til pæ-
dagogiske tilgange og relationsarbejdet. Derudover har medarbejderne modtaget 
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undervisning i belastningspsykologi, og hele personalegruppen har drøftet initia-
tiver til forebyggelse af sårbarhed og bevarelse af den faglige og professionelle 
tilgang, fx når man agerer fast vagt hos en borger.  

Et andet fokus er den kontinuerlige kontakt til de pårørende, hvor leder og med-
arbejdere ofte inviterer til dialog ved behov for forventningsafstemning eller blot 
en snak eller omsorg for de pårørendes situation. 

Tilsynet har talt med to pårørende, som besøgte hver deres familiemedlem på 
dagen. Begge pårørende beskriver et velfungerende samarbejde, og de bemærker 
dygtige og kompetente medarbejdere. En pårørende har deltaget i indflytnings-
samtale, hvor medarbejderne var meget nysgerrige på familiemedlemmets ønsker 
til hverdagen, herunder interesser, vaner og levede liv. Den anden pårørende, 
hvis familiemedlem for nyligt er flyttet ind, oplyser, at indflytningssamtalen er 
planlagt, og pårørende anerkender desuden leder og medarbejdere for at være 
meget professionelle og en stor støtte i den aktuelle indflytningsfase. 
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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 analy-
sen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.   

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejecentret Valdemarsgade leverer sundhedsfaglige ydelser til 
borgerne med høj faglig kvalitet, og at de har en tilfredsstillende praksis på det sundhedsfaglige område 
inden for medicinhåndtering. 

Tilsynet har ikke givet anbefalinger på området. 

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.  

 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5

Sundhedsfaglig dokumentation

Medicinhåndtering

Instrukser og retningsninglinjer

Indberetning og opfølgning af UTH
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3.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 5 

 

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

Medarbejderne kan redegøre for borgernes sygeplejemæssige problemstillinger 
og behandling og for handlinger i forbindelse med ændringer i borgernes til-
stand. Medarbejderne er særligt opmærksomme på borgernes adfærd, da flere 
borgere har svært ved at udtrykke sig verbalt, fx vedrørende deres smerter. 

Medarbejderne har stort fokus på deling af vigtige informationer med relevante 
samarbejdspartnere, fx ved triagering, som understøtter de faglige indsatser 
bl.a. i forhold til ernæring og dehydrering, hvor borgerne tillige screenes en 
gang om måneden. Der er fast besøg af plejecenterlægen, som ud over borger-
gennemgang også underviser personalet i sundhedsfaglige emner, såsom UVI og 
KOL. Samarbejdet er ifølge medarbejderne velfungerende. 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. Helbredsoplysninger, hel-
bredstilstande og handlingsanvisninger ses vurderet, ajourførte og beskrevet fyl-
destgørende. Faglige indsatser er fulgt op. 

Medicinhåndtering 

 

Score: 5 

 

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

En social- og sundhedsassistent oplyser, at hun som noget nyt har fået tildelt et 
særligt ansvar for at føre audit i borgernes medicinskabe, bl.a. med at sikre 
oprydning og korrekt opbevaring af medicin. Plejecentret har i en uge lånt en 
farmakonom fra et andet plejecenter i kommunen, som har undervist medarbej-
derne i korrekt medicinhåndtering, hvilket har givet anledning til denne praksis-
ændring. 

Tilsynet har gennemført medicinkontrol hos tre borgere. Ved gennemgangen ses 
der korrekt medicinhåndtering inden for alle områder; dokumentation, opbeva-
ring, dispensering, administration og pn medicin. 

Instrukser og ret-
ningslinjer 

 

Score: 5 

 

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

Medarbejderne har kendskab til gældende instrukser og retningslinjer, fx ved-
rørende medicinhåndtering og delegering. Medarbejderne kan desuden på kom-
petent vis oplyse, hvor de forskellige retningslinjer fremfindes. Leder, sygeple-
jerske og medarbejdere fortæller desuden, at alle nye medarbejdere og elever 
oplæres i medicinadministration og anvendelse af VAR-portalen i introduktions-
perioden. 

Indberetning og 
opfølgning på UTH 

 

Score: 5 

 

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

Ledelsen oplyser, at der arbejdes med indberetning og opfølgning på UTH, hvor 
sygeplejersken laver samlerapportering. Yderligere oplyser leder, at plejecen-
tret kvalitetsteam arbejder med forebyggelse af fald. 

Medarbejderne fortæller, at indberettede hændelser ofte vedrører fald, UVI og 
glemt medicin. Opsamling og behandling af de indberettede hændelser deles 
typisk på personalemøder med henblik på læring og fælles refleksion.  
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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 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 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 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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