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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 finder 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 observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede 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 de midlertidige pladser og tilsynet 

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

Leder: Kristina Jensen 

Antal boliger: 13 midlertidige pladser og 1 akutstue 

Dato for tilsynsbesøg: Den 31. maj 2021 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder, teamleder og sygeplejefaglig teamkoordinator.  

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med teamleder.  

• Tilsynsbesøg hos tre borgere. 

• Gruppeinterview med to medarbejdere.  

• Interview af tre pårørende til to borgere. 

• Gennemgang af dokumentation, jf. Serviceloven (SEL) for tre borgere. 

• Gennemgang af dokumentation, jf. Sundhedsloven (SUL) 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 leder om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

 

  



UANMELDT TILSYN | 2021 GRØNNEHAVE MIDLERTIDIGT OPHOLD LEJRE KOMMUNE 

 

 

 
4 

2. UANMELDT TILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Midlertidige pladser Grønnehave. 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 Midlertidige pladser Grønnehave er et tilbud i udvikling, som har 
engagerede medarbejdere og ledelse, og som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at tilbuddet 
lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog vurderes den samlede jour-
nalføring at være mangelfuld, hvorfor en målrettet indsats er påkrævet. 

Tilsynet vurderer, at de indsatser, som borgerne modtager på tilbuddet, leveres med en god faglig kvalitet. 
Tilbuddet har fokus på kerneopgaven og på den rehabiliterende indsats, og  på den sundhedsfremmende og 
forebyggende indsats.   

Det er tilsynets vurdering, at medicinhåndteringen på flere områder ikke lever op til gældende instruks, 
f.eks. i forhold til opbevaring af medicinbeholdning og mærkning af doseringsæsker med navn og CPR-num-
mer. Der er i et tilfælde konstateret doseringsfejl.  

Tilsynets vurdering er, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus 
på, at tilbuddet tilrettelægges på borgernes præmisser. Ligeledes afspejler medarbejdernes adfærd/kom-
munikationsform, at der i tilbuddet bliver lagt vægt på en imødekommende kultur, og borgere og pårørende 
oplever i overvejende grad stor imødekommenhed. 

Ledelsen redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den 
samlede kvalitet, herunder kulturændring, dokumentationspraksis og medicinhåndtering. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på de midlerti-
dige pladser:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker vedr. dokumentationen under 
SEL, at de generelle oplysninger har flere mang-
ler. Handleanvisninger er mangelfulde, og der 
mangler indsatsmål og handleanvisning. Funkti-
onstilstande er ikke konsekvent opdaterede, lige-
som der ikke konsekvent er oprettet indsatsmål. 

 

Tilsynet bemærker vedr. dokumentation for SUL, 
at der på forskellig vis i de respektive journaler er 
mangler i forhold til tilstande, indsatser, indsats-
mål og handlingsanvisninger. Ligeledes mangler 
flere relateringer til journalens delområder - 
f.eks. mellem tilstande - indsatser, handlingsan-
visninger og observationer. 

 

 

Tilsynet anbefaler, at tilbuddets fokus på dokumen-
tationspraksis forstærkes, og at det sikres, at jour-
nalføringen for såvel SEL som SUL fremstår opdateret 
og fyldestgørende med generelle oplysninger, aktu-
elle tilstande, indsatser og indsatsmål, handlingsan-
visninger og med relatering til journalens forskellige 
delområder. 
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Tilsynet bemærker, at der mangler en beskrivelse 
af formålet med rehabiliteringsforløbet. 

Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes dokumentation 
for rehabiliteringsforløbet med beskrivelse af mål og 
plan for opholdet samt dokumentation for opfølgning  

Tilsynet bemærker, at der et snavset hjælpemid-
del i en bolig.  

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at hjælpemidler er 
rengjorte. 

 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver ud-
tryk for, at de har svært ved at tage uhensigts-
mæssig kommunikation og adfærd op med hinan-
den.   

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med 
medarbejderne får skabt en kultur, som baserer sig 
på et åbent og tillidsfuldt samarbejde.      

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke un-
derstøtter måltidet hos de borgere, der har valgt 
at spise i fællesarealet.    

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med principperne 
for det gode måltid.   

 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ønsker 
struktureret og løbende undervisning i faglige te-
maer for at kunne styrke den faglige kvalitet og 
honorere de stigende krav. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne afdækker kompetencebehov og fortsat un-
derstøtter undervisning for relevante områder. 

Tilsynet bemærker vedr. medicinhåndtering: 

• At der på medicinlisten under PN-medicin 
mangler beskrivelse af max døgndosis. 

• At der i to tilfælde ses manglende overens-
stemmelse mellem præparatets handelsnavn 
og det generiske navn på medicinlisten. 

• At der i en bolig ligger en medicinliste, som 
ikke er opdateret. 

• At der hos en borger konstateres doserings-
fejl i alle dagsæsker. 

• At der i alle boliger mangler korrekt mærk-
ning med navn og CPR-nummer af ugedose-
ringsæsker, og i to boliger er dagsdoserings-
æsker ligeledes ikke korrekt mærket. 

• At bokse til opbevaring af medicin ikke er af-
låst. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medicin-
håndtering efterlever gældende instruks, samt at 
borgernes medicin opbevares utilgængeligt for an-
dre. 

 

Tilsynet bemærker, at en pårørende og dennes 
nære savner, at medarbejderne taler mere med 
borger, når borger modtager hjælpen og samtidig 
udviser en mere glad og munter stemning.      

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i det konkrete til-
fælde drøfter professionel kommunikation og imøde-
kommende adfærd med relevante medarbejdere.     
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2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Tilbuddets målgruppe er genoptræningsborgere, som udgør 30-40%, hvor de resterende borgere er på 
aflastning eller borgere med sociale udfordringer. Visitationen fastsætter tidsramme og mål for opholdet, 
og der afholdes faste opstarts- og statusmøder med deltagelse af borger, pårørende, sygeplejerske, visi-
tation, terapeuter, og teamkoordinator eller teamleder. For de borgere, som venter på en plejebolig, 
tilbydes der vedligeholdende træning for at undgå et funktionstab.   

Tilbuddet har ved årsskiftet fået ny organisering med ansættelse af teamleder og sygeplejefaglig koordi-
nator. Teamleder har ved opstart igangsat en række udviklingstiltag.  

Der er lagt en plan for kompetenceudvikling af alle medarbejderne, og der er opstartet kompetenceud-
vikling til opsporing af akut sygdom. Undervisning foregår via konkrete øvelser, udlevering af lommekort 
samt øvelse i måling af værdier og dokumentationspraksis. På medicinområdet er der tilrettelagt under-
visning i to programmer for henholdsvis social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. 
Undervisningen er tilrettelagt som sidemandsoplæring og varetages af sygeplejersken.  

Teamlederen har igangsat en proces, hvor målet er en kulturændring i forhold til medarbejdernes adfærd 
og kommunikation, blandt andet med fokus på overholdelse af tavshedspligten og modtagelse af nye 
borgere/ pårørende på en imødekommende og respektfuld måde.    

Ved udskrivelse til egen bolig planlægges der ofte hjemmebesøg sammen med visitationen, og der er 
målrettet fokus på boligindretning og faldforebyggelse.   

Medarbejderne er blevet undervist i UTH, som i dag indrapporteres samlet. UTH, som i overvejende grad 
er på medicinområdet, forventes at blive reduceret ved implementering af iPads og tidstro registrering 
ved udlevering af medicin.  

Grønnehave har i udgangspunktet ikke tilbud om aktiviteter, men har tilknyttet frivillige. Der er tilknyttet 
en frivillig to dage om ugen, og der kommer bl.a. også frivillige hver anden søndag, som laver mad sam-
men med borgere og deres pårørende - Corona har dog sat dette på pause. Som et nystartet tiltag er det 
planlagt, at tilbuddets elever to gange ugentligt skal afvikle en aktivitet for en eller flere borgere.    

Ledelsen oplyser, at der har været en del skriftlige klagesager i 2020 – men at der i 2021 ikke har været 
skriftlige klager. Klagerne har overvejende haft det tilfælles, at nye borgere ikke blev taget godt imod, 
at der manglede information ved indflytning, og at medarbejderne udviste manglende imødekommenhed. 
Ligeledes blev der efterlyst mere liv og flere aktiviteter i tilbuddet.  

Opfølgning på sidste tilsyn 

Leder er ikke bekendt med anbefalinger fra tidligere tilsyn.   

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. 
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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 2 

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

Dokumentationen er mindre tilfredsstillende, og den lever på et eller flere om-
råder i mindre omfang op til gældende lovgivning og retningslinjer på området, 
og der er flere og væsentlige mangler i opfyldelsen. 

Dokumentationen fremstår i mindre grad opdateret. Der er udfyldt funktionstil-
stande på alle borgere, som ikke konsekvent er opdaterede, ligesom der ikke 
konsekvent er oprettet indsatsmål. Borgernes behov for pleje og omsorg er for 
to borgere beskrevet handlevejledende i handleanvisninger, men hos den tredje 
mangler handlingsanvisninger for dag. Generelt er der i alle journaler manglende 
beskrivelser af borgernes kognitive funktionsniveau og beskrivelser af borgernes 
ressourcer og den hjælp og støtte, der er behov for som en del af den rehabili-
terende indsats. Der ses beskrivelser af særlige opmærksomhedspunkter hos alle 
borgere. På alle borgere ses relevante helbredsoplysninger, på en borger er der 
udfyldt generelle oplysninger med beskrivelse af ressourcer, mestring og moti-
vation, mens dette mangler på to borgere.  

Hos to borgere beskrives formål med opholdet i afgørelsesbrev, hvor der hos alle 
borgere mangler en beskrivelse af rehabiliteringsforløbet i indsatsmål og hand-
leanvisning. 

Der ses relevante målinger på alle borgere.   

 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

Selvbestemmelse og
medinflydelse

Kompetencer og udvikling

Sundhedsfaglig
dokumentation

Medicin

Pårørende samarbejde
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Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med dokumentati-
onen, så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Der arbejdes ikke med 
døgnrytmeplaner, men udelukkende med handlingsanvisninger på aktuelle til-
stande. Centersygeplejersken opstarter og opdaterer al dokumentation i forhold 
til generelle oplysninger, tilstande, indsatsmål og handleanvisninger, og alle 
medarbejdere er herefter ansvarlige for, at dokumentationen løbende opdate-
res. Dokumentationen opdateres dagligt i forbindelse med triageringsmøde. Te-
rapeuterne er ansvarlige for at udarbejde indsatsmål og handleanvisning på træ-
ning samt opfølgning. Medarbejderne dokumenterer på iPads, og de anvender 
kun i mindre grad stationære PC.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og professionelt sprog. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

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

To borgere modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres 
behov, og de udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af de ydelser, de mod-
tager. Borgerne oplever, at deres ønsker og vaner i forhold til pleje imødekom-
mes. De får hjælpen som aftalt og til tiden. De er trygge ved den samlede ind-
sats, der ydes i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. Tredje bor-
ger husker ikke at have modtaget hjælp til personlig pleje, efter at hun er an-
kommet for få dage siden. (Dette er der efterfølgende fulgt op på, og borger 
har, jf. dokumentationen, modtaget hjælp til personlig pleje.) De to borgere er 
glade for deres ophold og udtrykker stor tilfredshed med den træningsindsats de 
har modtaget. Begge borgere har oplevet fremgang i deres forløb. Tredje borger 
skal påbegynde træning næste dag. Borgerne får hjælpen af forskellige, men få 
medarbejdere, som alle kender til opgaverne.    

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de sikrer borgerne den nødven-
dige pleje og omsorg via den daglig planlægning, kørelister og opfølgning i do-
kumentationen. Kontinuiteten sikres via dokumentationen og de faste få med-
arbejdere. For at imødekomme borgernes behov og ønsker til døgnrytme laver 
medarbejderne individuelle aftaler med borgerne. Som en del af rehabiliterings-
forløbet deltager borgerne aktivt i den personlige pleje og i de praktiske opga-
ver. Borgerne motiveres til at gangtræne i boligen og på fælles gang- og ude-
arealer. Ved akutte ændringer i borgeres tilstande er alle medarbejdere oplært 
i at måle værdier. Centersygeplejersken inddrages efter behov. Der afholdes 
daglige triageringsmøder med borgergennemgang samt opfølgning med fokus på 
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Hos demente borgere afdækker 
medarbejderne borgernes ønsker, vaner og rutiner i tæt samarbejde med pårø-
rende, og de inddrager demenskoordinator og distriktspsykiatrien efter behov.  

Medarbejderne har ugentlige tværfaglige møder med opfølgning på borgernes 
mål og delmål, og for de borgere, som er tilknyttet BOMI ((Center for rehabili-
tering og hjerneskade, Roskilde), foregår samarbejde om mål og træningsplan i 
tæt samarbejde med BOMI.  

Der er taget hånd om observerbare fysiske, psykiske, mentale og sociale risici, 
og borgerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil. 

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boligerne, og hjælpemidler frem-
står rengjorte, fraset et ganghjælpemiddel. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

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

 

Aktiviteter  

Borgerne oplever en god stemning på fællesarealer. Ingen af de tre borgere har 
et større behov for aktiviteter og socialt samvær med de øvrige borgere, og 
foretrækker at opholde sig i egen bolig.  
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En af borgerne understøtter dette med at sige, at han altid har været en en-
spænder type, og anden borger bruger meget tid på at læse.  

Medarbejderne redegør reflekteret for de få aktiviteter på tilbuddet, som afhol-
des af de frivillige. Medarbejderne oplever samtidig, at flere tilbud om aktivite-
ter kunne øge borgernes aktivitetsniveau og indgå som en del af den enkeltes 
rehabiliteringsforløb. Medarbejderne støtter og motiverer borgerne til selv at 
tage initiativ til en aktivitet.   

 

Kommunikation og adfærd  

Borgerne oplever omgangstone og adfærd som anerkendende og respektfuld, og 
en borger oplever en hjemlig tone og stemning. Borgerne er meget tilfredse med 
medarbejderne, og de oplever dem som hjælpsomme og imødekommende.  

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, at kommunikation og adfærd er 
på borgernes præmisser. Den individuelle tilgang sikres gennem dialog med bor-
gerne/pårørende og gennem kendskabet til borgernes ønsker og vaner, fx jar-
gon.  

Medarbejderne udtrykker dog, at det kan være svært at tage uhensigtsmæssig 
kommunikation og adfærd op med hinanden, og de er usikre på, hvordan det vil 
blive modtaget.  

Tilsynet bemærker under rundgang og interview med medarbejderne overalt en 
respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd. 

 

Mad og måltid 

Borgerne er selv ansvarlige for deres forplejning, som tilberedes/anrettes i egen 
bolig, idet døgnforplejning ikke indgår i tilbuddet. En af borgerne synes dog det 
er lidt trist at spise alene, og borger savner det sociale under måltidet. Borgerne 
har mulighed for at bestille den varme ret fra Madhuset, og de kan gøre brug af 
indkøbsordning, hvis de ikke har pårørende, som kan hjælpe.  

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de understøtter borgerne om-
kring mad og måltider. Borgerne bestemmer selv deres spisetider. Før Corona 
var der fælles spisning i spisestuen, hvor medarbejderne deltog for at hjælpe og 
understøtte måltidet. Dette er så småt kommet i gang igen, dog uden medar-
bejdernes deltagelse.    

Alle borgere tilbydes vejning ved indflytning og en gang ugentligt ved utilsigtet 
vægtændring. Samarbejdet omkring energitæt kost og andre særkoster kan 
være udfordret, da der er flere aktører involveret i levering af maden. Medar-
bejderne forsøger at afstemme forventninger med de pårørende omkring kosten 
og også i samarbejdet med leverandøren. Ved mistanke og vurdering af dysfagi 
inddrages ergoterapeuten.  

Tema 4: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med deres ophold i tilbuddet, hvor medarbejderne 
tager individuelle hensyn, og medarbejderne respekterer borgernes valg til fx 
døgnrytme. En af borgerne er glad for, at medarbejderne holder lidt øje og mo-
tiverer borger til at spise, hvilket borger ofte selv glemmer, og en anden borger 
er så glad for sit ophold, at det har inspireret til at ansøge om plejebolig.   

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de så vidt, det er muligt, tager indi-
viduelle hensyn til borgernes døgnrytme og ønsker. Borgerne får hjælp og støtte 
til struktur i hverdagen ved behov. Hjælpen understøttes af dag- og ugeskema 
for fx træning, som hænger i borgerne boliger.  
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Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

Tilbuddet har ansat en ligelig andel af social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter, og der er social- og sundhedsassistenter i alle vagter. Der 
er endvidere en centersygeplejerske og et tæt samarbejde med terapeuterne, 
som bor på samme matrikel. Der er gode muligheder for at inddrage og samar-
bejde med en række fagspecialister både internt og eksternt.    

Ledelsen redegør for, at der ikke arbejdes med kompetenceprofiler og kompe-
tencekort, men de har planer om at opstarte dette.  

Medarbejderne oplever, at de som udgangspunkt besidder de nødvendige faglige 
kompetencer i hverdagen, og at de har løbende videns- og erfaringsudveksling 
på faste møder. Dog efterlyser de en mere struktureret og løbende undervisning 
i faglige temaer for at kunne styrke den faglige kvalitet og honorere de stigende 
krav til opgaveløsningen. 

Tema 6: 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 2 

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

Den sundhedsfaglige dokumentation er mindre tilfredsstillende, og den lever på 
et eller flere områder i mindre omfang op til gældende lovgivning og retnings-
linjer på området. Dokumentationen har flere mangler i opfyldelsen. 

Den sundhedsfaglige dokumentation er delvist fyldestgørende og delvist opdate-
ret. Der er overensstemmelse mellem oplysninger i FMK og helbredsoplysninger. 
Der er delvist oprettet relevante helbredstilstande med tilhørende indsatser, 
men der mangler flere relevante indsatsmål og handlingsanvisninger, og ligele-
des mangler der i flere tilfælde opdatering. Der er delvist arbejdet med at re-
latere journalens delområder. Der ses dokumentation for behandlende læge, 
fraset i en journal, mens der mangler dokumentation for samtykke i alle journa-
ler. For alle borgere ses relevante målinger. Triagering fremgår på overbliks-
tavle. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet med do-
kumentationen, så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Centersyge-
plejersken er ansvarlig for at oprette helbredsoplysninger, helbredstilstande, 
indsatsmål og handlingsanvisninger, og alle er ansvarlige for den løbende opda-
tering.  Medicinlisten tilgås elektronisk, og SUL-opgaver fremgår af køreliste. 
Der kvitteres for besøget elektronisk. 

Tema 7: 

Medicinhåndtering 

 

Score: 1 

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

Medicinhåndteringen er ikke tilfredsstillende, og den lever på flere områder ikke 
op til gældende instruks. 

For alle tre borgere ses overensstemmelse mellem ordineret medicin, dog ses i 
to tilfælde manglende overensstemmelse mellem præparatets handelsnavn og 
det generiske navn på medicinlisten. Der foreligger medicinaftaler hos alle bor-
gere. Medicinlisten er opdateret for de tre borgere, dog mangler i et tilfælde 
beskrivelse af max døgndosis på pn medicin. Medicinlisten tilgås elektronisk, dog 
findes hos en borger en udprintet medicinliste, som ikke er opdateret. Hos to 
borgere er medicinen korrekt dispenseret, mens der hos en borger konstateres 
doseringsfejl i alle dagsæsker.  

Medicinen er givet på tilsynstidspunktet, hos alle borgere.  

Medicinen opbevares i borgernes boliger i uaflåst skab og i uaflåste medicinkas-
ser. Kasserne indeholder aktuel medicin, og øvrig medicin er placeret i poser 
med en markering af, hvad der skal opbevares i de respektive poser, fraset i et 
tilfælde. Der ses tydelig mærkning med gul label ”Risikolægemiddel”, hvor 
dette er aktuelt.   
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I alle boliger mangler der korrekt mærkning med navn og CPR-nummer af uge-
doseringsæsker, og i to boliger er dagsdoseringsæsker ligeledes ikke korrekt 
mærket. 

Medarbejderne redegør for korrekt opbevaring samt for, hvordan de sikrer over-
holdelse af gældende retningslinjer. Centersygeplejersken opdaterer medicinli-
sten og dispenserer medicinen til komplekse borgere og til opstart på nye bor-
gere.  

Tema 8:  

Samarbejde med 
pårørende 

 

Score: 4 

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

Den ene borgers pårørende er meget tilfreds med samarbejdet med tilbuddet, 
og pårørende oplever, at hendes nære får den hjælp, der er behov for, og er 
meget tilfreds med indsatsen.  

To pårørende i forhold til den anden borger har oplevet en række problemstil-
linger, som har været drøftet på møder med ledelsen. De har oplevet en vis 
forståelse for deres kritikpunkter, og møderne har bidraget til en afklaring af 
deres kritikpunkter. Medarbejderne er blevet mere imødekommende over for 
dem som pårørende, men et udestående er fortsat, at borger savner, at medar-
bejderne taler lidt mere med borger i forbindelse med levering af hjælpen, og 
at de udviser en mere glad og munter adfærd.      

Ledelsen arbejder på at styrke information og samarbejdet med borgerne og 
deres pårørende. Leder oplever, at de er godt på vej, men også, at der fortsat 
er et potentiale for forbedringer. Fx skal information til nye borgere og deres 
pårørende foregå mere struktureret og systematisk, og ligeledes skal, som en 
del af kulturforandringen, alle medarbejdere se samarbejdet med de pårørende 
som en ressource. 

Medarbejderne redegør reflekteret for samarbejdet med de pårørende, hvor 
særligt det første møde med tilbuddet har stor betydning for det fremadrettede 
samarbejde. Medarbejderne er opmærksomme på den gode relation med de på-
rørende og på, at de pårørende ofte er i krise, når deres nære flytter ind, hvilket 
de som medarbejdere skal kunne håndtere professionelt. For at sikre en fælles 
holdning og overholdelse af aftaler med borgerne og pårørende har medarbej-
derne løbende drøftelser og sparring med hinanden. 

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  
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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 borgere 

• 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 borgere 

• 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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