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 Forord 

 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune i 2021 gennemført kommunale tilsyn på kommunens 10 pleje-
centre og friplejehjem, herefter samlet kaldet plejecentre. 

 

Rapporten er opbygget, så læseren indledningsvist præsenteres for tilsynets samlede vurdering af pleje-
centrene med en tilhørende graf, som viser resultatet af kvalitetsmålingen over en toårig periode inden 
for samtlige områder. Herefter gennemgås de aftalte temaer, som tilsynet har afdækket. For hvert tema 
er indsat et cirkeldiagram, som viser et samlet billede af de scorer, der er tildelt plejecentrene. Diagram-
met underbygges med en kvalitativ vurdering.  

Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode. Ligeledes findes den vurde-
ringsskala, der er anvendt ved tilsynene. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 
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1. TILSYN PÅ PLEJECENTRE 

1.1 SAMLET VURDERING 

BDO har i 2021 foretaget ikke varslede tilsyn på 10 plejecentre i Brønderslev Kommune. Tilsynene er afviklet 
i perioden september til november 2021. BDO har med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala fra 1 til 
5 - hvor 5 er bedst, vurderet og bedømt hvert plejecenter i relation til fem temaer.  

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at plejecentrene i Brønderslev Kommune overvejende lever op til 
kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau på området. Tilsynet bemærker dog, at plejecentrene 
samlet set har en mindre tilbagegang i den gennemsnitlige score fra 2020 til 2021, samt at antallet af 
anbefalinger til plejecentrene er steget i samme periode. 

Plejecentrenes dokumentation har en stor spredning i den faglige kvalitet, men er generelt beskrevet i et 
fagligt og anerkendende sprog på alle plejecentre. Tre plejecentre har således en meget høj faglig standard 
i dokumentationen. På de resterende plejecentre har dokumentation flere mangler, og fremstår delvist 
opdateret og delvist fyldestgørende udfyldt. Der er mangler på flere områder, og her vil det kræve en 
målrettet indsats at sikre dokumentationens faglige kvalitet.  

Pleje og omsorg leveres generelt med en god faglig kvalitet, og borgerne på seks plejecentre er meget 
tilfredse med den hjælp, de modtager. Der arbejdes med at sikre kontinuitet i plejen, samt at pleje- og 
omsorgsydelser leveres efter en god faglig standard og med et rehabiliterende sigte. For fire plejecentre 
gælder, at her bor borgere, der ikke er tilfredse med den hjælp, de ydes. På to plejecentre peger medar-
bejderne ligeledes på, at det ikke altid er muligt for dem at levere det forventede kvalitetsniveau. Der er 
generelt en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende borgernes 
hjælpemidler. Plejecentrene har meget forskellige oplevelser i forhold til at rekvirere hjælpemidler. På 
nogle plejecentre opleves generelt et velfungerende samarbejde med visitationen samt levering inden for 
den forventede tid. Andre plejecentre oplever, at der kan forekomme ventetid, ligeledes er en borger util-
freds med ventetiden på et bestilt hjælpemiddel. 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne på halvdelen af plejecentrene er meget tilfredse med deres hver-
dagsliv og tilbud om aktiviteter. På den anden halvdel af plejecentrene er de fleste borgere ligeledes til-
fredse, mens enkelte borgere savner flere tilbud om aktiviteter. På et plejecenter oplever medarbejderne, 
at de ikke helt leverer den forventede kvalitet på grund af manglende personaleressourcer. Borgerne er 
generelt tilfredse med maden og måltiderne, dog er der på to plejecentre enkelte borgere, der ikke er 
tilfredse med maden. 

Generelt er borgerne meget tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd, og medarbejderne 
kan redegøre for en individuelt tilpasset og respektfuld kommunikation med borgerne. På et plejecenter er 
flere borgere dog ikke tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd.  

Tilsynet observerer en venlig og anerkendende omgangstone og adfærd på fællesarealerne på plejecen-
trene. 

I forhold til medarbejdernes kompetencer og udviklingen på plejecentrene vurderer tilsynet, at lige under 
halvdelen af plejecentrene opfylder indikatorerne i meget høj grad. På disse plejecentre oplever både for-
stander og medarbejdere, at de relevante tværfaglige og faglige kompetencer er til stede i forhold til mål-
grupperne. På knapt halvdelen af plejecentrene er der forskellige udfordringer, som vil kræve en målrettet 
indsats at udbedre.  

Under COVID-19 epidemien er der arbejdet med at understøtte borgerne individuelt med yderligere nærvær 
og omsorg. Flere ledere og medarbejdere udtrykker, at borgernes livskvalitet generelt har været negativt 
påvirket. Nogle borgere oplevede ikke perioden som svær, mens andre udtrykker at have været meget 
påvirket af situationen. Perioden har givet nye faglige indsigter i forhold til, at flere kognitivt udfordrede 
borgere har profiteret af, at der har været mere ro på plejecentret. Mange pårørende har været meget 
berørte i perioden med besøgsrestriktioner, og der er arbejdet med at sikre information til denne mål-
gruppe. Der er fortsat stor opmærksomhed på skærpet hygiejne på plejecentrene.  
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Tendenser i årets tilsyn  

Grafen på side 6 viser den gennemsnitlige score, som hvert plejecenter har opnået i 2021.  

To plejecentre har i 2021 opnået en gennemsnitlig samlet score på 5, disse to plejecentre er de eneste, der 
har haft fremgang i den gennemsnitlige score. Fire plejecentre har opnået en gennemsnitlig score på 4 eller 
derover – heraf har et plejecenter fastholdt sin gennemsnitlige score. Fire plejecentre har opnået en gen-
nemsnitlig score på 3 eller derover. 

Tilsynet har i alt givet 48 anbefalinger, hvoraf de 20 vedrører mangler i forhold til dokumentationen.  Øvrige 
anbefalinger er fordelt over fire andre temaer, men tilsynet bemærker positivt, at der ikke er givet anbe-
falinger på årets faglige tema: COVID- restriktioner. 

Til sammenligning blev der i 2020 givet i alt 26 anbefalinger, hvoraf 20 omhandlede dokumentation. 

Tværgående udviklingspunkter  

Tilsynets fund giver, ligesom i 2020, samlet set anledning til, at BDO inden for temaet Dokumentation har 
anbefalinger til tværgående indsatser på Brønderslev Kommunes plejecentre med henblik på den videre 
kvalitetssikring og -udvikling, idet temaet har udløst langt størstedelen af anbefalinger i 2021. Samtidig er 
det tilsynets vurdering, at der er behov for et fælles ledelsesmæssigt fokus på området Kompetencer og 
udvikling, hvorfor BDO giver fælles anbefalinger for dette område. 

Det samlede antal anbefalinger for hvert tema fremgår af parenteserne nedenfor. 

Dokumentation (20 anbefalinger) 
  
Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en tværgående indsats på dokumentationsområdet.  
Tilsynet anbefaler: 

1. At dokumentationen konsekvent opdateres i forhold til borgernes aktuelle helbredssituation og de 
indsatser, borgerne modtager. Dette gælder døgnrytmeplaner, funktionsevne- og helbredstilstande, 
handlingsanvisninger og generelle oplysninger 

2. At medarbejderne beskriver deres pædagogiske og faglige tilgange til borgerne, samt at døgnryt-
meplanerne indeholder beskrivelser af borgernes behov samt borgernes egne ressourcer og indsat-
ser. 

3. At borgernes generelle oplysninger udarbejdes systematisk, og at SUL-ydelser konsekvent følges op 
med fyldestgørende handleanvisninger. 

4. At der sikres sammenhæng på tværs af dokumentationen. 
5. At der arbejdes med intern, systematisk auditering af dokumentationen, og at der sikres læring af 

auditeringsresultaterne for medarbejderne. 

 

Kompetencer og udvikling (11 anbefalinger) 

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en tværgående indsats på Kompetence- og udviklingsområdet.  
Tilsynet anbefaler: 

• At der sættes et ledelsesmæssigt fokus på medarbejdernes kompetencer og behov for kompetence-
udvikling, herunder særligt i forhold til borgere med komplekse problemstillinger. 

• At der kontinuerligt arbejdes med at sikre medarbejdertrivsel i en tid med mange udfordringer. 

• At det i alle ledelsesniveauer drøftes, hvorledes den faglige udvikling fortsat sikres, samt hvordan 
der kan arbejdes med fastholdelse og rekruttering. 
 

Øvrige anbefalinger (17 anbefalinger) 

De øvrige anbefalinger omfatter henholdsvis:  

• Pleje, omsorg og praktisk støtte (11 anbefalinger)  

• Hverdagsliv (4 anbefalinger) 

• Kommunikation og adfærd (2 anbefalinger) 
  
 



ÅRSRAPPORT  PLEJECENTRE 2021 BRØNDERSLEV KOMMUNE 

 

  
6 

1.2 VURDERING AF TEMAER 

 Nedenstående graf viser den samlede score for det enkelte plejecenter i 2020 og 2021. 

 

 
I de kommende år vil årets samlede scoring for hvert plejecenter blive indsat, således at en sammenlig-
ning fra år til år er mulig. 
  

1 2 3 4 5

Vivaldi Friplejehjem

Valdemarsgade

Støberiet

Stengården

Rosengården

Margrethelund

Kornumgård

Hellevadlund

Elmehøj

Asaa Friplejehjem

Kvalitetsmåling
Samlet score

Samlet 2020 Samlet score 2021



ÅRSRAPPORT  PLEJECENTRE 2021 BRØNDERSLEV KOMMUNE 

 

  
7 

1.2.1 Dokumentation  

Af grafen fremgår fordeling af scorer inden for temaet ”Dokumentation” på de 10 plejecentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorerne, tilsynet har tildelt plejecentrene for temaet Dokumentation, har en stor spredning, og ligger 
mellem 5 og 2. Mere end to tredjedele af plejecentrene har opnået scoren 3 eller 2, hvilket indikerer, at 
der er behov for en samlet indsats på området.  

Dokumentationen er alle steder formuleret i et fagligt og professionelt sprog.  

Tre plejecentre opfylder indikatorerne for Dokumentation i meget høj grad. Medarbejderne arbejder mål-
rettet med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i den daglige praksis. For alle tre plejecentre 
gælder, at der arbejdes med en klar ansvarsfordeling i forhold til dokumentationsopgaverne, og at der sikres 
løbende revidering og opdatering af dokumentationen. Dokumentationen fremstår med en høj faglig stan-
dard og er opdateret og fyldestgørende. 

For de plejecentre, der har opnået scoren 3, hvor indikatorerne i middel grad opfyldes, ses også, at medar-
bejderne redegør for et målrettet arbejde med dokumentationen. Det er medarbejdernes oplevelse, at 
dokumentationen understøtter kvaliteten i daglig praksis, samt at der er en klar ansvarsfordeling i forbin-
delse med opdatering af dokumentationen. Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. 
Der ses mangler på flere områder som fx; manglende opdatering af tilstande og døgnrytmeplaner i forhold 
til borgers aktuelle tilstand og indsatser samt manglende beskrivelser af den hjælp, borgerne skal modtage 
til fx bad. I nogle døgnrytmeplaner mangler sammenhæng til den øvrige dokumentation og beskrivelser af 
medarbejdernes faglige og pædagogiske metoder i henhold til målgruppen. I nogle tilfælde savner helbreds-
tilstande opdatering, hertil ses desuden manglende handleanvisning på enkelte SUL-ydelser. På et plejecen-
ter er den faglige tilgang til borgerne sparsomt beskrevet. Feltet generelle oplysninger er udfyldt i varie-
rende grad, og anvendes ikke ensartet til beskrivelse af borgernes ressourcer, motivation og mestring. Der 
ses eksempel på, at triageringen ikke er opdateret i dokumentationen i forhold til borgerens aktuelle til-
stand. På et plejecenter observerer tilsynet, at der er frit udsyn til personfølsomme oplysninger om borgerne 
gennem åbne døre til to personalerum, der ikke er bemandet.   

Et plejecenter har opnået scoren 2, der angiver, at indikatorerne for Dokumentation er opfyldt i lav grad. 
Der arbejdes på dette plejecenter på at skabe en sammenhængende dokumentation, som understøtter kva-
liteten i daglig praksis. Tilsynet observerer dog, at dokumentationen fremstår mangelfuld og med manglende 
opdatering og sammenhæng. Borgernes behov for pleje, omsorg og støtte fremgår i varierende grad af 
døgnrytmeplanerne, og hos to kognitivt svækkede borgere savnes en fyldestgørende og handleanvisende 
beskrivelse af den faglige tilgang til borger. Hertil observeres manglende handlingsanvisninger, fx i forhold 
til vægttab og dysfagi. Der mangler beskrivelser af borgernes ressourcer, vaner, motivation og mestring. 
Hertil mangler der hos en borger opdatering i forhold til en tilbagevendende helbredstilstand og en hertil 
relateret handlingsanvisning.   

3

6

1

Dokumentation

score 5 score 4 score 3 score 2 score 1
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1.2.2 Pleje, omsorg og praktisk støtte 

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Pleje, omsorg og praktisk støtte” på de 10 ple-
jecentre. 

 

 

 

Seks plejecentre har opnået scoren 5. På disse plejecentre er borgerne meget tilfredse med den hjælp, som 
de modtager, og de oplever, at hjælpen svarer til deres behov. Borgerne er selv aktive i de daglige opgaver 
og trygge ved hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at de seks plejecentre arbejder med at sikre kontinuitet 
i plejen, samt at pleje- og omsorg leveres efter en god faglig standard med et rehabiliterende sigte samt 
med et relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Borgerne er soignerede, svarende til egen ha-
bitus. Der en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende borgernes 
hjælpemidler. 

Fire plejecentre har opnået scoren 3, der angiver, at plejecentret i middel grad lever op til indikatorerne 
på området. Borgerne er overordnet tilfredse med den hjælp, som de modtager, og borgerne oplever, at 
hjælpen svarer til deres behov. Dog er der på alle fire plejecentre borgere, der ikke er tilfredse. Borgerne 
nævner fx travlhed blandt medarbejderne, vikarer der ikke kender til opgavernes udførelse og ventetid ved 
anvendelse af kald. Ligeledes udtrykker en pårørende utryghed i forhold til den hjælp, som en borger mod-
tager til toiletbesøg. Hertil observerer tilsynet på et plejecenter, at en borgers observerbare behov for 
hjælp til mundpleje og personlig pleje ikke fremgår af dokumentationen. 

Plejehjemmene arbejder på at skabe kontinuitet, men medarbejderne oplyser på det ene plejecenter, at 
de er presset på ressourcer, og derfor ikke kan prioritere den rehabiliterende indsats eller kan levere et 
tilstrækkeligt godt serviceniveau. Medarbejderne på et andet plejecenter erkender, at de ofte oplever sig 
fortravlede, og tilkendegiver, at kvaliteten af hjælpen til borgerne påvirkes på dage med sygemeldinger og 
manglende vikarer. Borgerne er soignerede, svarende til egen habitus, og der er generelt en hygiejnemæssig 
tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende borgernes hjælpemidler, fraset på et 
plejecenter, hvor tilsynet observerer flere snavsede hjælpemidler. Desuden bemærkes et rodet og uroligt 
indtryk ved indgangen til en afdeling.  

 

Hjælpemidler: 

Plejecentrene har meget forskellige oplevelser i forhold til samarbejdet med hjælpemiddelområdet. Fem 
plejecentre beskriver et generelt velfungerende samarbejde med visitationen i forhold til hjælpemidler, og 
de oplever, at leveringen af disse foregår uden problemer og ventetid. Tre andre plejecentre oplever, at 
der kan forekomme ventetid. Medarbejderne på to plejecenter oplyser, at ventetiden fra bestilling til leve-
ring af et hjælpemiddel kan variere meget. En borger ytrer stor utilfredshed med, at denne på 10. uge 
afventer sit bestilte hjælpemiddel.   

 

6

4

Pleje, omsorg og praktisk støtte

score 5 score 4 score 3 score 2 score 1
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1.2.3 Hverdagsliv  

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Hverdagsliv” på de 10 plejecentre. 

 

 

 

Tilsynets overordnede vurdering er, at plejecentrene i meget høj eller høj grad lever op til indikatorerne 
for Hverdagsliv  

For plejecentrene, der har modtaget scoren 5, gælder, at borgerne er meget tilfredse med at bo på pleje-
centrene, og at borgerne oplever et tilfredsstillende tilbud om aktiviteter. Borgerne er ligeledes tilfredse 
med maden og måltiderne. Ledelse og medarbejdere redegør for, hvordan borgerne medinddrages i hver-
dagslivet, og hvordan de har mulighed for at deltage i et varieret udbud af aktiviteter. Medarbejderne har 
faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betydning for borgernes livskvalitet.  

Fem plejecentre har opnået scoren 4, og også her oplever borgerne generelt at være tilfredse med deres 
hverdagsliv. Dog savner nogle borgere på to plejecentre mere liv i huset og flere aktiviteter. En borger 
oplyser at måtte diskutere med medarbejderne i forhold til at få hjælp til gangtræning. Borgerne er generelt 
tilfredse med maden og måltiderne, men på to plejecentre er enkelte borgere ikke tilfredse med henholdsvis 
menuen, variation i menuen og smagsoplevelserne. På et plejecenter har medarbejderne forskellige menin-
ger om, hvorvidt tilbuddet om aktiviteter er tilstrækkeligt. Medarbejderne oplever, at der mangler ressour-
cer til denne opgave. Tilsynet observerer en seddel med personhenførbare oplysninger vedrørende borger-
nes ernæringsbehov frit tilgængelig på et fællesareal. Tilsynet foretager en observation af en gruppe med-
arbejdere, der vælger at sidde for sig selv, i stedet for at sidde sammen med borgerne, der drikker efter-
middagskaffe. 

 

 
 

 

  

55

Hverdagsliv

score 5 score 4 score 3 score 2 score 1
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1.2.4 Kommunikation og adfærd 

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Kommunikation og adfærd” på de 10 plejecentre. 

 

 

 

Otte plejecentre opfylder indikatorerne for Kommunikation og adfærd i meget høj grad. Borgerne oplever 
en god omgangstone og adfærd fra medarbejderne, og at medarbejderne er venlige og har en respektfuld 
tilgang til beboerne. Medarbejderne kan redegøre for, hvad der lægges vægt på i adfærd og kommunikation, 
samt at de arbejder med en anerkendende og individuelt tilpasset borgertilgang, særligt i forbindelse med 
plejen til borgere med kognitiv svækkelse. Tilsynet observerer, at medarbejdernes kommunikation med 
borgerne er respektfuld og anerkendende. 

Et plejecenter har opnået scoren 4, og også på dette plejecenter er borgerne meget tilfredse med omgangs-
tonen og medarbejdernes adfærd. Medarbejderne redegør for, at der lægges vægt på respekt, ligeværdig-
hed og en anerkendende tilgang til borgerne i kommunikationen. Samtidig oplever medarbejderne, at der 
indimellem er kollegaer og afløsere, der tiltaler borgerne med kælenavn eller andet, som opleves upas-
sende. 

Et plejecenter har opnået scoren 3. På dette plejecenter er beboernes vurdering af adfærd og omgangstone 
meget varieret. Flere borgere oplever en god og venlig omgangstone fra næsten alle medarbejderne. En 
borger er dog frustreret over, at nogle nye medarbejdere ikke mestrer det danske sprog, hvilket har medført 
en del misforståelser. En anden borger oplyser, at kommunikationen og medarbejdernes adfærd er meget 
personafhængig. En borger har haft en oplevelse af at blive talt ned til, og borger udtrykker helt konkret at 
savne anerkendelse som menneske. En pårørende, som generelt er tilfreds med den pleje og støtte, dennes 
familiemedlem modtager, har bemærket, at mange medarbejdere ofte ikke hilser, når de passerer hende. 
Tilsynet observerer en venlig og anerkendende omgangstone og adfærd på fællesarealerne under tilsynet.   

8

1

1

Kommunikation og adfærd

score 5 score 4 score 3 score 2 score 1
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1.2.5 Kompetencer og udvikling 

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Kompetencer” på de 10 plejecentre. 

 

 

 

Fire plejecentre opfylder indikatorerne for Kompetencer og udvikling i meget høj grad. På disse plejecentre 
vurderer både forstander og medarbejdere, at de relevante tværfaglige og faglige kompetencer er til stede 
i forhold til målgrupperne. Medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for faglig sparring og kompe-
tenceudvikling, og at arbejdsmiljøet er godt på plejecentrene. 

To plejecentre har opnået scoren 4. På disse plejecentre oplever lederne og medarbejderne ligeledes, at 
der er de relevante faglige kompetencer til stede i forhold til målgrupperne. På et plejecenter udtaler 
medarbejderne, at de har behov for at supplere deres viden om demens og neuropædagogik, idet flere 
borgere med demens og kognitive udfordringer er flyttet ind i takt med den store udskiftning i borgergrup-
pen. På det andet plejecenter oplever medarbejderne, at de ikke altid udnytter hinandens faglige kompe-
tencer tilstrækkeligt. Medarbejderne tilkendegiver samtidigt, at de er slidte efter tiden med COVID-19, og 
at de oplever, at de pga. af få ressourcer må gå på kompromis med deres faglige idealer og den service, de 
ønsker at levere. 

Fire plejecentre har opnået scoren 3 i forhold til temaet Kompetencer og udvikling. Også på disse plejecen-
tre oplever ledelsen og medarbejdere generelt, at medarbejderne besidder relevante tværfaglige kompe-
tencer i forhold til målgrupperne. Dog er der på et plejecenter en fælles oplevelse imellem lederen og 
medarbejderne af, at alle medarbejderne ikke er tilstrækkeligt klædt på til borgere med komplekse psyki-
atriske lidelser. På et andet plejecenter tilkendegives det, at vakante stillinger og et højt sygefravær influ-
erer på stedets samlede kompetencer, trods kompetente ufaglærte afløsere. På et plejecenter er medar-
bejderne tyndslidte og følelsesmæssigt påvirkede af medieomtale og af enkelte pårørendes adfærd og kom-
munikation. Samtlige medarbejdere er tilbudt psykologhjælp i den forbindelse. På et plejecenter oplever 
medarbejderne, at de er præget af manglende overskud efter en lang og presset sommerperiode med højt 
sygefravær, hvor forstander samtidig var fraværende. Hertil oplever to medarbejdere, at der mangler kom-
petencer og viden inden for demens, og medarbejderne påpeger, at især flere nye, uerfarne medarbejdere 
med sproglige vanskeligheder har svært ved at kommunikere optimalt med borgere med kognitiv svækkelse. 
På dette plejecenter oplever to pårørende til to forskellige borgere, at der er store forskelle i medarbej-
dernes personlige og faglige kompetencer. På et plejecenter beskriver medarbejderne en hård tone imellem 
medarbejderne som husets største problem. På dette plejecenter fortæller en forholdsvis nyansat medar-
bejder om, at hun ikke har fulgt sit introduktionsprogram grundet travlhed, men løbende har søgt at tilegne 
sig relevant viden. 
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Årets tema: COVID-19 restriktioner 

Årets tema scores ikke. 
 

På tværs af plejecentrene beskriver ledelsen og medarbejderne, hvordan de har understøttet borgernes 
hverdagsaktiviteter under COVID-19 nedlukningen, samt at der er arbejdet med at understøtte borgerne 
individuelt med yderligere nærvær og omsorg. Flere ledere og medarbejdere udtrykker, at borgernes livs-
kvalitet generelt har været negativt påvirket.  

Borgerne har forskellige oplevelser af perioden med COVID-19 restriktioner. Nogle oplevede ikke perioden 
som svær eller markant anderledes, hvorimod en borger udtrykker, at perioden var ”ganske forfærdelig”, 
og en tredje borger udtrykker, at tiden med COVID-19 restriktionerne var særdeles svær, særligt i forbin-
delse med de begrænsede besøg fra dennes pårørende.  

Flere ledere fortæller, at perioden har givet nye faglige indsigter. Blandt andet har flere borgere profiteret 
af, at der har været meget roligt på plejecentret, og helt konkret nævnes på et plejecenter, at der er flere 
borgere, der har haft et mindre behov for pn medicin. Andre borgere har profiteret af aktiviteter i mindre 
grupper. 

Mange pårørende har været meget berørte i perioden med besøgsrestriktioner, og der er arbejdet med at 
sikre et højt informationsniveau til de pårørende, bl.a. i form af flere mails med billeder af livet på pleje-
centret, kommunikation gennem Facebook og nyhedsbreve. På et plejecenter fortæller medarbejderne, at 
også de har savnet kontakten med de pårørende, og at de værdsætter de pårørende som den store ressource, 
de er, og glædes ved, at de er tilbage på plejecentret.  

Ligeledes redegør leder og medarbejderne for et fortsat fokus på skærpet hygiejne på plejecentrene, bl.a. 
hos borgerne, i borgernes boliger og på fællesarealer.  
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1.3 TILSYNETS ANBEFALINGER TIL PLEJECENTRE 

Tilsynet har givet i alt 48 anbefalinger, der fordeler sig på 8 af kommunens 10 plejecentre. Til sammenlig-
ning blev der i 2020 givet 26 anbefalinger. 
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I alt 

Asaa       0 

Elmehøj       0 

Hellevadlund 2  1    3 

Kornumgård  3   2  5 

Margrethelund 4 2 1  2  9 

Rosengården 2 1 1 1 2  7 

Stengården 3 1   1  5 

Støberiet 3 2 1  2  8 

Valdemarsgade  2      2 

Vivaldi 4 2  1 2  9 

I alt 20 11 4 2 11 0 48 
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2. FORMÅL OG METODE 

2.1 FORMÅL 

Det overordnede formål med tilsynene er at afdække i hvilken grad, der er sammenhæng mellem de be-
skrevne og vedtagne rammer, og den praksis, der udføres på stedet.  

Tilsynet vil, jf. lovgivningen og bekendtgørelsen på området, have fokus på, at det enkelte tilbud er tilpasset 
borgernes individuelle ønsker og muligheder. Herunder at tilbuddet medvirker til at øge den enkeltes livs-
kvalitet og mulighed for personlig udvikling, deltagelse i relevante sociale aktiviteter, og muligheder for at 
udfolde sig sammen med andre og deltage i sociale fællesskaber. Tilsynet vil endvidere have fokus på de 
pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold.  

 

Det overordnede formål med BDO’s tilsynskoncept er at:  

• Kontrollere om der på det enkelte tilbud praktiseres en udviklende og relevant ydelse afpasset målgrup-
pen som sådan samt den enkelte borgers ønsker og muligheder.  

• Kontrollere at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer 
efterleves. 

• Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten af tilbuddet. 

• Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. 

2.2 METODE 

Metodisk arbejdes der ud fra tre datakilder, hhv. gennemgang af dokumentation, observation og semistruk-
turerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. Tilsynene foretages som uanmeldte 
tilsyn. Interviewguides er målrettet de enkelte tilbudstyper, og de tilsynsførende har en relevant faglig 
baggrund og erfaring inden for det pågældende tilsynsområde.  

2.3 VURDERING 

I tilsynene i Brønderslev Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Scoren: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er ingen mangler i opfyldelsen 
- Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 
- Alle elementer i indikatoren er opfyldt 
- Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er få mangler i opfyldelsen 
- Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bor-

gerne 
- Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 
- Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 
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I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er en del mangler i opfyldelsen 
- Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 
- En del af elementerne i indikatoren er opfyldt 
- Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er mange mangler i opfyldelsen 
- Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 
- Få af elementerne i indikatoren er opfyldt 
- Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er omfattende mangler i opfyldelsen 
- Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 
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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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