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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 ældrecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Hvalsø Ældrecenter, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø 

Leder: Charlotte K. Petersen 

Antal boliger: 43 plejeboliger, heraf 1 aflastningsplads  

Dato for tilsynsbesøg: Den 20. maj måned 2021 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder, teamleder og en centersygeplejerske. 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview af ældrecentrets leder. 

• Tilsynsbesøg hos fire borgere.  

• Gruppeinterview af fire medarbejdere.  

• Telefoninterview af to pårørende. 

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

• Gennemgang af dokumentation, jf. Sundhedsloven (SUL) for fire borgere. 

• Medicingennemgang hos fire 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: 

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

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. BDO er kommet 
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem inter-
views, observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Hvalsø Ældrecenter er et center i udvikling, som har engagerede 
medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at ældrecentret lever op 
til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog vurderes den samlede journalføring 
at være mangelfuld, hvor en målrettet indsats er påkrævet, herunder tilstrækkelig adgang til dokumenta-
tionsværktøj.  

Tilsynet vurderer, at de indsatser, som borgerne modtager på ældrecentret, leveres med en god faglig 
kvalitet, dog oplever en borger lang responstid på nødkald. Ældrecentret har fokus på kerneopgaven med 
en sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsats, herunder det gode måltid.  

Tilsynet vurderer, at medicinhåndtering på flere områder i mindre omfang lever op til gældende instruks, 
f.eks. i forhold til opbevaring af medicinbeholdning og mærkning af doseringsæsker med navn og CPR-num-
mer. 

Tilsynets vurdering er, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus 
på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. Ligeledes afspejler medarbejdernes 
adfærd/kommunikationsform, at der på ældrecentret er en imødekommende kultur, og borgere og pårø-
rende oplever stor imødekommenhed. 

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

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på ældrecen-
tret:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker vedr. dokumentationen under 
SEL, at de generelle oplysninger har flere mang-
ler, at en døgnrytmeplan er mangelfuld, og at den 
helt mangler hos en borger. Funktionstilstande er 
ikke konsekvent opdaterede, ligesom 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 
enkelte relateringer til journalens delområder, 
f.eks. mellem tilstande, indsatser, handlingsan-
visninger og observationer. 

Tilsynet anbefaler, at ældrecentrets fokus på doku-
mentationspraksis forstærkes, og at der med den 
planlagte implementering af audit sikres, at journal-
føringen for såvel SEL som SUL fremstår opdateret og 
fyldestgørende med generelle oplysninger, aktuelle 
tilstande, indsatser og indsatsmål, handlingsanvisnin-
ger, døgnrytmeplaner og med relatering til journa-
lens forskellige delområder. 
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Tilsynet bemærker, at medarbejderne har adgang 
til få tablets og pc, og dermed begrænset adgang 
til tidstro dokumentation. 

Tilsynet anbefaler, at mulighed for elektronisk ad-
gang afdækkes, og at det sikres, at medarbejderne 
har mulighed for tidstro dokumentation og direkte 
adgang til f.eks. opdateret medicinliste. 

Tilsynet bemærker vedr. medicinhåndtering: 

• At der mangler printet medicinliste i en bo-
lig, og at en medicinliste ikke er opdateret. 

• At der i flere boliger er enkelte medicin-
pakninger, som ikke er korrekt mærket 
med navn og CPR-nummer. 

• At der i en bolig ikke er korrekt mærkning 
af uge- og dagsdoseringsæske, og i en an-
den bolig ses enkelte dagsæsker, som hel-
ler ikke er korrekt mærket med navn og 
CPR-nummer. 

• At skabe til opbevaring af medicin ikke kan 
aflåses. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer at medicin-
håndtering efterlever gældende instruks, herunder 
at den planlagte implementering af audit på medicin 
inkluderer medicingennemgang hos alle borgere, 
samt at borgernes medicin opbevares utilgængeligt 
for andre. 

 

Tilsynet bemærker, at en borger kan opleve ven-
tetid ved kald. 

Tilsynet er efterfølgende oplyst, at borger anven-
der nødkaldet meget aktivt og forventer hjælp 
med det samme. 

Tilsynet anbefaler en forventningsafstemning og pæ-
dagogisk indsats til borger, der oplever ventetid ved 
kald. 

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder har været ansat på ældrecentret i 5 måneder, og leder har været optaget af at lære organisationen, 
borgere og medarbejdere at kende.   

Ældrecentret er udfordret på økonomi, og derfor har leder iværksat en indsats, hvor der vurderes på 
dagsressourcer. Der er fokus på kontinuitet og stabilisering, og ældrecentrets medarbejdere er nu knyttet 
op på den enkelte gang(afdeling), hvor målet er at skabe øget opmærksomhed på overgang og sammen-
hæng mellem dag- og aftenvagt. Der arbejdes med kontaktpersoner og helhedsansvar for den enkelte 
borger. For at tilgodese dette, er der fra den 1. maj indført en ny vagtplan.  

Ældrecentrets faste møder er systematiseret med dagligt formiddagsmøde, hvor der samles op på bor-
gernes tilstand og evalueres på dagens opgaver. Personalemøder ligger fast hver 4. - 5. uge. 

Som led i ny organisering er dagcentret lagt ind under ældrecentrets ledelse, hvilket betyder, at ældre-
centrets borgere nu får adgang til at deltage i alle aktiviteter. Som et nyt tiltag er indtænkt forskellige 
faglige spor med et differentieret tilbud med kognitiv-, mental- og fysisk træning til ældrecentrets bor-
gere og til dagcentergæsterne. 

Centersygeplejerskerne er tovholdere på UTH, og de er ansvarlige for at sikre den lokale læring. Hver 
måned udvælges et tema, som er gennemgående på de daglige formiddagsmøder, det kan f.eks. være 
forebyggelse af urinvejsinfektioner. 

Ældrecentret har et ønske om fremadrettet at integrere Marte Meo i plejen til at understøtte arbejdet 
med personcentreret omsorg, hvor det teoretiske fundament tager afsæt i Tom Kitwoods teorier. Til 
borgere med særlige kognitive udfordringer udarbejdes socialpædagogisk handlingsanvisning.  

Ældrecentre og hjemmeplejen har modtaget midler til forebyggelse af forråelse i plejesektoren, og ak-
tuelt er ældrecentret i en proces med at designe et forløb. Forløbet er tænkt med generel formidling af 
viden om kultur og forråelse og som praksisnære forløb i forhold til de enkelte teams kulturer. 
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Et andet nyt tiltag er implementering af ny praksis med audit på medicinhåndtering og journalføring. 
Undervisning er netop påbegyndt, så social- og sundhedsassistenter efterfølgende kan udføre dette. Li-
geledes er der igangsat et arbejde med systematisering af kompetenceprofil og kompetencekort.  

Coronasituationen har fyldt meget med konstant implementering af nye vejledninger og nye instrukser. 
En enkelt borger på ældrecentret har været smittet med COVID-19, og ganske få medarbejdere har været 
smittede.   

Ledelsen oplyser, at der har været en enkelt klagesag, som er modtaget via forvaltningen. Klagen blev 
håndteret i samarbejde med de pårørende. 

Opfølgning på sidste tilsyn 

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

2.4 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår ældrecentret 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. 

 

 

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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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 2 

Tilsynet vurderer, at ældrecentret 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 delvist opdateret. Borgernes behov for pleje og om-
sorg er for to borgere beskrevet specifikt og handlevejledende i døgnrytmepla-
nen, og dokumentationen tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation og 
ressourcer. Der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, og 
hvorledes der støttes op om disse samt særlige opmærksomhedspunkter. For de 
to andre borgere mangler der hos en borger døgnrytme for dagvagt, og hos den 
anden borger er døgnrytmeplanen ikke udfyldt. På alle borgere ses relevante 
helbredsoplysninger, men der mangler generelle oplysninger med beskrivelse af 
ressourcer, mestring, motivation og livshistorie. På alle borgere er der funkti-
onstilstande, men disse er ikke konsekvent opdaterede, ligesom der ikke konse-
kvent er oprettet indsatsmål. Der ses målinger på relevante borgere, og på alle 
borgere ses aftaler og samtykke.   

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet med do-
kumentationen, så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. De savner dog 
afsat/planlagt tid til opdatering/oprettelse af journalen, og ofte sker dokumen-
tation først sidst på vagten. Overordnet arbejder medarbejderne ud fra en klar 
ansvarsfordeling, hvor sygeplejerskerne er ansvarlige for at oprette helbredsop-
lysninger, og kontaktpersonen er ansvarlig for døgnrytmeplanen. Medarbejderne 
fortæller, at der i hvert hus er en pc og en tablet til rådighed, som betyder, at 
de oplever, at der ofte ikke er rum til tidstro dokumentation. Til vikarer ligger 
døgnrytmeplaner i print i mappe i grupperummet. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

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

Borgene oplever, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og de er generelt 
særdeles tilfredse med hjælpen. Dog oplever en borger ventetid efter kald, hvor 
en anden borger tilkendegiver, at der slet ikke er noget at klage over. Borgerne 
oplever, at de har indflydelse på hjælpen, og at de får hjælpen som aftalt, samt 
at det altid er muligt at få mere hjælp, når der er behov. Tre af borgerne for-
tæller, at de deltager i de daglige opgaver, f.eks. den daglige personlige pleje. 
Alle borgerne oplever, at det er faste kendte ansigter, som kommer hos dem, 
og at medarbejderne kender til opgaverne. Borgerne er alle meget trygge ved 
den samlede indsats, der ydes i forhold til deres sundhedsmæssige problemstil-
linger. 

Medarbejderne sikrer, at borgerne modtager den nødvendige pleje og omsorg og 
sundhedsfremmende indsats med bl.a. systematisk triagering. Centersygeplejer-
sken er mødeleder på det daglige formiddagsmøde, hvor borgernes aktuelle til-
stand opdateres. Der arbejdes med triagering med triagemøde en gang hver uge. 
Opgaverne planlægges dagen før i de enkelte afsnit, hvor der tages afsæt i kom-
petencer, opgaver og relationer. Medarbejderne redegør reflekteret for, at 
hverdagsrehabilitering er integreret i den daglige opgaveløsning, hvor de moti-
verer, støtter og guider borgerne til at bevare deres færdigheder. Medarbej-
derne har en løbende dialog om borgerne, og herved sikres det, at hjælpen lø-
bende tilrettes ved ændringer. 
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Der er taget hånd om observerbare fysiske, psykiske, mentale og sociale risici, 
og borgerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil. 

Tilsynet er efterfølgende oplyst, at borgeren, der oplever ventetid efter nød-
kald, anvender nødkaldet meget aktivt og forventer hjælp med det samme. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

 

Aktiviteter  

Borgerne oplever en god stemning og et aktivt miljø, hvor de dog alle er meget 
tilfredse med at være i egen bolig med egne aktiviteter. En oplever, at der på 
grund af Coronasituationen har været færre aktiviteter. 

Medarbejderne redegør reflekteret for at aktiviteter dels ligger i afdelingen, 
samt at dagcentret har ansvar for fælles aktiviteter, som f.eks. gudstjeneste. 
Normalt er ældrecentrets frivillige med til at understøtte aktiviteter, men dette 
har været begrænset på grund af Coronasituationen. 

 

Kommunikation og adfærd  

Borgerne er særdeles tilfredse med medarbejderne, og de tilkendegiver, at der 
er en god omgangstone på ældrecentret, hvor en fremhæver, at der er en dejlig 
stemning. Medarbejderne opleves som omsorgsfulde og imødekommende, og 
den ene borger udtrykker, at der er plads til en sjov bemærkning. Alle oplever 
at blive respekteret, hvor en borger giver udtryk for selv at kunne sige fra, hvis 
det skulle være nødvendigt. 

Medarbejderne redegør for, at kommunikation og adfærd er på borgernes præ-
misser. Den individuelle tilgang sikres gennem dialog med borgerne/pårørende 
og kendskab til borgernes ønsker og vaner, som blandt andet søges afdækket 
ved indflytningssamtaler. I demensafdelingen er der særligt fokus på at bruge 
”Marte Meo sprog” med en nærværende og anerkendende tilgang, og også at 
kunne give noget af sig selv. Derudover fortæller medarbejderne, at de har fokus 
på sprog og tone. De kan tage uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd op 
med hinanden, f.eks. nævner de en situation, hvor de tog en god dialog med en 
yngre kollega, der brugte egen mobiltelefon uhensigtsmæssigt. 

Under rundgang på ældrecentret og ved interview med medarbejderne observe-
res en respektfuld og anerkendende kommunikation. 

  

Mad og måltid 

Borgerne er meget tilfredse med maden og madens kvalitet. Borgerne oplever, 
at der er et varieret udbud, og at de selv har indflydelse på, hvor de indtager 
deres mad. En borger fremhæver, at borger altid får en specifik kost anrettet 
efter eget ønske samt en øl til frokost.  En borger har valgt at spise alle måltider 
i egen bolig, de øvrige borgere hygger sig i fællesskabet, dog oplever en borger, 
at der ikke er så mange at snakke med, og går derfor hjem efter måltidet.  

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med at skabe gode 
måltider for borgerne. Medarbejderne er opmærksomme på at arbejde rehabi-
literende under måltidet, herunder også at understøtte borgernes sociale behov. 
Der er fokus på borgernes differentierede behov for ernæring, og medarbej-
derne redegør for principper for struktur for opfølgning på ernæring. Alle bor-
gere tilbydes vejning en gang hver måned eller efter behov. Ved utilsigtet vægt-
ændring samarbejdes der tværfagligt om handlingsanvisning. 
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Tema 4: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med at bo på ældrecentret, og de tilkendegiver, at 
de har et godt liv, hvor en borger særligt fremhæver, at man kan være sig selv, 
og at dette bliver respekteret. Alle borgere oplever, at de har selvbestemmelse 
og indflydelse på dagligdagen. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan borgerne har medbestemmelse 
og medindflydelse. De tager afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov, hvor 
de blandt andet arbejder med livshistorie og indflytningssamtaler, og hvor også 
de pårørende inddrages. Der er et godt samarbejde med plejecenterlægen, som 
bl.a. er med i dialogen om borgernes ønske til evt. HLR. Dette emne indgår 
f.eks. i den årlige gennemgang. Praksis er, at der på alle borgere indhentes sam-
tykke, og at dette dokumenteres. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

Leder oplyser, at medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat, med social-og 
sundhedsmedarbejdere, en klinisk sygeplejerske og to centersygeplejersker, en 
pædagog, kostfaglige medarbejdere og en serviceassistent. Derudover er der 
ansat en administrativ medarbejder, som også er er tovholder på aktiviteter og 
samarbejdet med ældrecentres frivillige. Ældrecentret er organiseret i fire en-
heder, hvor demensafsnittet er det ene. 

Som et nyt tiltag er ældrecentret i gang med at skabe et samlet overblik over 
medarbejdernes kompetencer. Alle medarbejdere er i gang med at udfylde kom-
petenceprofiler. Ældrecentrets sygeplejersker er ansvarlige for individuel oplæ-
ring i delegerede opgaver, og den enkelte medarbejder er ansvarlig for, at der 
bliver fulgt op. 

Medarbejderne oplever et godt tværfagligt samarbejde med gode sparringsmu-
ligheder både i daglig praksis og i de forskellige mødefora, ligesom der kan træk-
kes på eksterne specialister. Alle er gode til at bruge hinandens kompetencer, 
både til borgernære opgaver og til oplæring i nye opgaver. Ligeledes fortæller 
medarbejderne, at de oplever ledelsens opbakning til kompetenceudvikling, 
f.eks. temaundervisning i seksualitet og demens, og aktuelt skal assistenterne 
oplæres i audit på medicin og journalføring. 

Tema 6: 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 2 

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

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

Den sundhedsfaglige dokumentation er delvist aktuel og delvist opdateret. Der 
er overensstemmelse mellem oplysninger i FMK og helbredsoplysninger, og der 
er delvist oprettet relevante helbredstilstande med tilhørende indsatser. Ind-
satsmål og handlingsanvisninger er delvist opdaterede, og der er delvist arbejdet 
med at relatere journalens delområder. I alle journaler ses dokumentation for 
behandlende læge.  For alle borgere ses relevante målinger, samtykke og stil-
lingtagen til evt. HLR. Triagering fremgår på overblikstavle. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet med do-
kumentationen, så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Overordnet 
er centersygeplejerskerne ansvarlige for at oprette helbredsoplysninger, og hel-
bredstilstande og handlingsanvisninger oprettes ofte i et tværfagligt samar-
bejde. Medicinlisten printes og lægges i borgernes boliger, hvor øvrig dokumen-
tation tilgås elektronisk. SUL-opgaver printes på køreliste, og der kvitteres for 
besøget elektronisk.  
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Tema 7: 

Medicinhåndtering 

 

Score: 2 

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

Medicinhåndteringen er mindre tilfredsstillende, og den lever på et eller flere 
områder i mindre omfang op til gældende instruks. 

For alle fire borgere ses overensstemmelse mellem ordineret medicin, og medi-
cinlisten er opdateret, fraset i et tilfælde. Der foreligger medicinaftaler, dog 
mangler der hos en borger udprintet medicinliste. Hos alle borgere er medicinen 
korrekt dispenseret, og hos alle borgere er medicin givet på tilsynstidspunktet, 
dog bemærkes det, at når der ikke ligger medicinliste i boligen, har medarbejder 
ikke mulighed for at kontrollere, at medicinen, der udleveres, er korrekt. 

Medicinen opbevares i borgernes boliger i uaflåst køkkenskab. Skabet er indret-
tet med kurve med tydelig markering af, hvad der skal opbevares i de respektive 
kurve, og ligeledes er kurven med aktuel medicin tydeligt mærket med ”Risiko-
lægemiddel”, hvor dette er aktuelt. Dog vurderes, at medicinpakninger ikke i 
alle tilfælde er placeret i den rette kurv. I flere boliger mangler enkelte pak-
ninger med håndkøbsmedicin mærkning med navn og CPR-nummer. Der ses an-
brudsdato på præparater med udløbsdato. 

Ugedoseringsæsker og dagsdoseringsæsker er generelt mærket med navn og 
CPR-nummer, dog mangler dette helt i en bolig, og i andre boliger er der enkelte 
dagsdoseringsæsker, der ikke ses korrekt mærket.  

Tema 8:  

Samarbejde med 
pårørende 

 

Score: 5 

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

Ældrecentret har et velorganiseret samarbejde med de pårørende, og de pårø-
rende finder inddragelsen og kommunikationen på ældrecenteret meget til-
fredsstillende.  

Begge de pårørende er meget tilfredse med samarbejdet med ældrecentret, og 
begge tilkendegiver, at deres nære får den hjælp, de har behov for, og at de er 
tilfredse med indsatsen. De oplever begge stor imødekommenhed, og begge 
kommer med eksempler på problemstillinger, som er blevet løst. Den ene pårø-
rende har overvejende kontakt med kontaktpersonen, og pårørende oplever at 
blive kontaktet vedr. aftaler. Den anden pårørende nævner, at der er et højt 
informationsniveau og hurtig respons ved henvendelser. 

Leder fortæller, at de på ældrecentret er optagede af at skabe den gode rela-
tion med borger og pårørende allerede i forbindelse med indflytningen og i det 
daglige at være proaktive og opsøgende. Leder sender fredagsmail ud til de på-
rørende, som ønsker dette. Der arbejdes med indflytningssamtaler med en op-
følgende samtale efter de første tre måneder. Kontaktpersonsystemet er med 
til at understøtte den gode hverdagsdialog i forhold til praktiske aftaler osv. 
Ældrecentret har et bruger-pårørenderåd. 

Medarbejderne kan redegøre for indgåede aftaler, samtykke og tiltag, der er 
med til at styrke pårørendesamarbejdet, blandt andet at kontaktpersonen sikrer 
aftaler med den enkelte pårørende omkring de praktiske informationer, f.eks. 
kladdehæfte til beskeder, telefonisk kontakt osv. Derudover er der stor op-
mærksomhed på at være opsøgende, også når de pårørende kommer på besøg. 
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2.6 VURDERINGSSKEMA 

I tilsynene i Lejre Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af 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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