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ærker tilsynet
e beboeren s
ke og mental

rker, at den 
deligt fremgå

remmende o
og handlepla

rker positivt
 forebyggend
e, faldforeby

e beskriver, a
erne, når de

ært social- og

iewer en gru
 gennem man
rne. 

, at den vide
 for at sikre 

cer. 

rer, at den su
l lovgivninge

rer, at meda
eligere frem
isse oplysnin

rer, at Ellen 
få beboernes
have mere fo
e eller kompe
mmet kan fin
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praksis 

 

yser, at der a
altid har en k

en skifter beb
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oere. 

ever dette so
arbejderne h
får den hjælp

mmet 

kriftlige præ
eboerens fun
le ressourcer
ug af hjælpe

t, at døgnryt
skal have lev
le ressourcer
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år i dokumen

og forebyggen
anerne.  

t, at dokume
de indsatser,
yggelse og v

at det er kon
er er ændrin
g sundhedsa

uppe medarb
nge år, og so
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en på områd

rbejdernes f
m i dokument
nger ikke går

 Mariehjemm
s ressourcer 
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 mulighed fo

heden videns
er ansvar og 
v for. 
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med fordel k
og hukomme
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kompenseren
meplaner, so

mært i helhe

evante sundh
il psykisk ad

at ajourføre 
øvrige dokum
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t faglig viden

s i beboeren
f medarbejd

llen Mariehje

viden i hverd
å udvikling o

jde mere må
dsfaglige dok
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et i forhold t
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r hver måned

rul, således a
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sdelt og samt
 medansvar f
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stilsyn, Ellen

  

ilsynet obser
oignerede.  

e beboere, t
lfredse med 
lage over.  

e to beboere
ede og udtry

n beboer opl
ager hensyn 
erne respekt
kud til at væ

lle de interv
øre for, hvor
gger faste pr
kal leveres.  

n medarbejd
er, at der lø
t der derfor 
plevelser og 

n anden med
åvirket, og d
tateret, at b

ilsynet spørg
orebyggelse, 
ner/tiltag, d
eau forringes

Medarbejdere
ngsskemaer,

forhold til ko
evidste om, 
an hjælpe, h

årørende for
en løbende b
ltid oplevet a

Medarbejdern
r medvirkend

medarbejdern
elvjustits, id
aktperson fo
jourførte og 

et er tilsyne
en pleje og o

medinddragel

Medarbejdern
er, herunder

n Mariehjem

rverer, at be

tilsynet møde
 den pleje og

e, som tilsyn
kker stor tilf

lyser, at med
til særlige b
terer, at hun

ære social, og

iewede med
rledes den pe
rocedurer fo
 

der beskriver
bende er fok
tilbydes kom
 gode stunde

darbejder be
der derfor er
eboeren har

ger de interv
 og alle kan 

der skal være
s.  

en henviser t
, som forefin

ontaktperson
hvem der er

hvis der skull

rtæller til til
bliver skiftet.
at blive hjul

ne fortæller 
de til, at alle
ne ordningen
et medarbej
r, bliver ove
 i orden.   

t vurdering, 
omsorg, de h
lse og foreby

ne er meget o
r at finde ind

 

mmet 

eboerne på f

er på sin run
g omsorg, de

net interview
fredshed me

darbejderne
behov. Beboe
n er ved at v
g at det er ac

darbejdere k
ersonlige ple

or, hvorledes

r i forhold til
kus på at obs
mpenserende
er, som kan s

eskriver, at b
r iværksat en
r en urinvejsi

viewede med
 på en yderst
e fokus på fo

til blandt and
ndes i beboe

nsordningen 
r deres konta
le være beho

lsynet, at hu
. Pårørende 
lpet på en go

 til tilsynet, 
e har et stor
n med til at u
jderne sætte
erleveret, sål

 at beboerne
har behov fo
yggelse.  

opmærksom
dividuelle løs

ællesarealer

ndgang på fæ
e modtager o

wer i egen bo
ed hjælpen t

 er venlige o
eren er speci
ære for træt
cceptabelt, 

an med stor 
eje skal udfø
s opgaver i fo

l en beboer,
servere, at b
e pleje, såled
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beboerens al
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infektion.  

darbejder om
t faglig måde
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od og profess
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rt kendskab t
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er en ære i, 
ledes at alle
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r, og at med
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sninger for d

rne fremtræ

ællesarealer,
og har beste
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il personlig p

og imødekom
ielt glad for,
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 faglig overb
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orhold til bla
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beboeren ikk
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alitet.  

mentilstand 
nde indsats, o

mkring sundh
e forklare, h
 at beboerne

 vende-, affø
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men er bevids
. 

t med, at ko
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sionel måde.

nde kontaktp
til beboerne
amtidig også 
at de beboe
 kontaktpers

ariehjemmet
darbejderne 

ernes behov
den enkelte. 
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æder meget v

, er alle meg
emt ikke noge

edes velsoign
pleje. 

mmende og a
, at medarbe
 det store ov
r i sin bolig.

bevisning red
kriver, at de
andt andet b

 meget høj a
ke udtrættes
eren kan få s

 har været l
og det er ko

hedsfremme 
hvilke observ
es funktionsn

ørings-, og le

beboerne ikk
ste om, at a

ontaktperson
ematisk og ha
. 

personsordni
. Desuden fi

å sikre en sla
ere, man er k
sonsopgaver 

t i høj grad f
 har fokus på

v, ønsker og v
 

ber 2015 

vel-

get 
et at 

ne-

altid 
ej-
ver-
 

de-
r 

bad 

al-
s, og 
små 

idt 
n-

og 
vati-
ni-

ej-

ke er 
alle 

nrol-
ar 

ing 
nder 
gs 
kon-
 er 

får 
å 

va-

 

 9 



Gribs

Uanm

 

 

4.4.2

Data

Tilsy
vurd

4.4.3

Data

skov Kommun

meldt helhed

2 Praktis

a Be

Ti
gj

M
op
so
pr

M
ke

ynets 
dering  

Be

Ti
at

 

3 Mad og

a Le
kø

Ti
ve

Ti
al

De
ve
te
dr

De
hj
ar

Le
sm
m
og
m

De
ni
ti
ha
ik
re

En
fi

M
lig
M
er

M
ta
m

 

ne 

stilsyn, Ellen

  

sk hjælp 

eboerne udt

ilsynet obser
jorte. Det sa

Medarbejdern
pstår i daglig
om fx med at
raktiske opga

Medarbejdern
e til at holde

eboerne udt

ilsynet vurde
t hygiejnen i

g måltider

eder oplyser
økken.   

ilsynet obser
eltilberedt o

ilsynet oplys
le fællesskab

er serveres m
eres midt på
er. Derudove
rikkevarer i 

er er altid en
jælper og stø
rbejderen en

eder fortælle
mag og ønske

medarbejdern
gså de mest 

med beboerne

e beboere ti
ingen på Elle
l deres forve
ar medindfly
kke bryder si
en, at menue

n anden beb
nder duften 

Medarbejdern
gt som mulig

Medarbejdern
rnes placerin

Medarbejdern
ages, kan var

men enkelte b

n Mariehjem

rykker tilfre

rverer, at be
amme gælde

ne fremhæve
gdagen til at
t tømme skr
aver i bolige

ne fortæller,
e boligen ren

rykker tilfre

erer, at kvali
i forhold til h

r 

, at der dagl

rverer madfr
og indbydend

ses om, at de
b og for bebo

morgenmad 
 dagen og be

er serveres d
løbet af dage

n medarbejd
øtter de beb
n rolle i forh

er, at der ta
er. De fleste
ne er opmær
 ressourcesva
e. 

lsynet taler 
en Mariehjem
entninger og 
ydelse på me
g om, idet d
en på ens fød

oer fortælle
 af nybagt br

ne fortæller,
gt, blandt an
ne kan faglig
ng og måltide

ne har fokus 
riere fra dag
beboere har 

mmet 

dshed med d

eboernes bol
er for fællesa

er, at det er 
t motivere be
raldespand, l
en. 

 at de holde
n og ryddelig

dshed med r

iteten af den
hjælpemidle

ligt produce

remstilling i 
de ud. 

er er stort fo
oernes livskv

hele formidd
estår altid af
er altid supp
en. 

der til stede 
boere, som h
old til at ska

ages individu
e beboere væ
rksomme på 
age beboere

 med oplyser
mmet. Beboe
 smag. En be

enuen, og at 
der altid er e
dselsdag er e

er, at der er 
rød i hele hu

 at de prøve
ndet pyntes d
t redegøre f
ets betydnin

 på, at beboe
g til dag. Man
 mest lyst til

den praktiske

iger og hjæl
arealerne. 

 vigtigt at ud
eboerne til a
lægge tøj på

er øje og støt
g.   

rengøringssta

n praktiske h
er og boliger

res frisk mad

 køkkenet på

okus på målt
valitet og ern

dagen i spise
f to retter, o
pe, frisk frug

 i spisestuen
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abe en tryg o
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 at støtte og

e. De fleste m
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erne synes, a
eboer fortæl
 det er mulig

et alternativ.
efter eget va

mulighed fo
uset skøn. 

er at gøre må
der op med d
for deres ove
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ernes ønsker
nge beboere
l at spise for

e hjælp. 

lpemidler fre

dnytte de sit
at hjælpe me
å plads og an

tter beboere

andarden i d

hjælp er tilfr
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d i Ellen Mari

å tilsynsdage

idets betydn
næringstilsta

estuen. Den v
og om aftene
gt, kaffe/the

 hele formid
r dette. Desu
og hyggelig s

til beboerne
e sammen i s
 motivere til

medarbejder

meget tilfreds
at maden lev
ller endvider
gt at undgå f
. Samtidig fo
alg. 

r at være me

åltidet så hje
dug, blomste
ervejelser i f
alitet. 

r ift., hvor de
 vælger fæll
r sig selv. 
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emtræder re

tuationer, de
ed små ting,

ndre små dag

en til at med

deres boliger

redsstillende
sstillende. 

riehjemmets 

en, og maden

ning for det s
and. 

varme mad s
en serveres s
e, kage og an

ddagen, som 
uden har me
stemning. 

es forskellige
spisestuen, o
l fællesspisn
re spiser sam

se med forpl
ver fuldt ud 
re, at beboe
fødevarer, m
ortæller beb

ed i bagning

emligt og hy
er og serviet
forhold til be

eres måltid 
lesskabet til
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n medarbejd
ering af mad
orskellige de

ilsynet spise

ilsynet bemæ
nsker deres p

ilsynet bemæ
l den sidste 

esuden er de
ejdere går ru

maden server

fter et stykk
yggelige mål
e. Der sidder

Tilsynet vurde
e trivsel og g
redse med m

ilsynet vurde
ndnu højere 
tand til at m
tøtte fra med
pisesituation

ilitering 

ilsynet får op
lle beboerne

n beboer for
ækning og kø
er er med til

esuden fortæ
orgere fra næ
erved opleve

Medarbejdern
er selv kan g

igeledes har 

n medarbejd
rem til, at be

midtvejs. 

esuden besk
amtidig med 

Medarbejdere
dendørsaktiv
l eftermidda

et er tilsyne
dvikle beboe

eboerne ople
gdagen. 

n Mariehjem

der fortæller
den, altid gør
le af menue

r med ved et

ærker, at sam
portion, og o

ærker, at de
beboer har f

er en del uro
undt mellem
et.  

e tid falder 
ltidssituation
r medarbejd

erer, at Elle
god atmosfæ

maden.  

erer, at bebo
 grad under 
estre en fad
darbejderne
en.  

plyst, at træ
e efter behov

rtæller, at hu
øre med tøjv
l, at hun ogs

æller beboer
ærmiljøet ko
e et lidt ande

ne beskriver 
gå ned til spi

 flere beboe

der beskriver
eboeren kan 

river medarb
 at give styrk

en fortæller,
viteter. De p
agen i stedet

ts vurdering
ernes ressour

ever, at de s

mmet 

r om en blind
r opmærksom
n er placere

t af bordene

mtlige beboe
om de ønske

er går lidt tid
fået sin mad

o i forbindels
m beboerne o

der ro over s
n, hvor en liv
derne med ve

n Mariehjem
ære under m

oernes indivi
måltidssitua
servering se

e, ligeledes v

æningsfacilite
v. 

un dagligt ha
vognen om a
å bidrager ti

ren, at Ellen 
ommer. Bebo
et miljø. 

 ligeledes, at
isestuen, ska

re små prakt

r, hvorledes 
 gå hele veje

bejderne, at
ke til benene

 at hvis vejr
praktiske opg
t for. 

, at medarbe
rcer i den da

selv hjælper 

d beboer, at
m på, hvad d

et på tallerke

e i spisestuen

erne bliver s
er hjælp til a

d fra den førs
d serveret.  

se med serve
og spørger in
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ed alle borde
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åltiderne, og
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vil kunne væ
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ar små pligte
aftenen. Beb
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 Mariehjemm
oer nyder me

t der er stor 
al gøre dette
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 hun sammen
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t udendørscy
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ret er godt, p
gaver bliver s
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aglige pleje o
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enen.  

n. 

purgt enkelt
at få skåret m

ste beboer h

eringen, idet
d til, hvorled

og tilsynet o
g god atmosf
ene. 

r opmærksom
g at beboern

ourcer kan m
 flere beboe
og andre be
re mere med

 rådighed og

er i hverdage
oeren finder

bet. 

met har en li
eget at beny

 fokus på, at
e. 

er på afdeling

n med beboe
tuen med en 

yklen anvend
r en stor ople

planlægges d
således nogle

fokus på at u
og omsorg.  

nder egne res

Septem

ndelse med s
, og hvor de 

tvis, hvordan
maden ud. 

har fået sin m

t flere meda
des de ønske

observerer en
fære er til st

mhed på at 
ne er meget 

medinddrages
ere vil være 
boere med l
dinddraget i 

g kan benytte

en, så som b
r, at disse op

ille cafe, hvo
ytte denne o

t de beboere

gen. 

eren har fund
 lille pause 

des flittigt og
evelse. 

der altid små
e gange flytt

understøtte 

ssourcer i da
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stilsyn, Ellen

  

ngsform og

eder oplever
rbejderne er
eboers tilsta

eder fortælle
ejderne, og 
espekt for hi

lere beboere
t man kan ta

amtidig fortæ
ng. 

n medarbejd
ltid har oplev
at medarbejd

ilsynet obser
rbejderne ta

meget hjemlig

ilsynet vurde
Mariehjemme
g kommunika

teter og tr

llen Mariehje
eterne rumm
vt, at der er
år vejret till

ilsynet får ud
ktuelle måne

esuden blive
fdelingen hv

llen Mariehje
erne i hverda

ktivitetsmed
tuen om form
e de beboere

llen Mariehje
e, som benyt
e aktiviteter 
ogle beboere
rem en konku

llen Mariehje
ymnastik me
eut en gang 
ysioterapi.  

å tilsynsdage
eboer er sam
er de beboer

n Mariehjem

g sprogbrug

r, at der ove
r gode til at 
and og behov

er endvidere
at alle er int
nandens fag

e og pårørend
ale med med

æller pårøre

der, som har 
vet en god o
der har samm

rverer en hyg
aler ligeværd
g og omsorgs

erer, at der h
t, og at sted
ation. 

ræning 

emmet har e
mer indendør
r en meget h
ader det.  

dleveret en 
ed. 

er tilsynet op
er dag. 

emmet har e
agen. 

darbejderen 
middagen og 
e, som har b

emmet har p
ttes af beboe
 som gruppak
e har stort u
urrence om a

emmet har t
ed beboerne 
ugentligt og

en er der Ban
mlet, og man
re, som har b

mmet 

g 

eralt er en hø
indrette der

v. 

e, at der ople
teresseret i a
lighed.  

de tilkendeg
darbejderne 

ende, at der 

 været på st
omgangsform
me oplevelse

ggelig og rol
digt og respe
sfuld tone. 

hersker en g
dets værdier

et varieret ti
rs og udendø
hyggelig gård

oversigt ove

plyst om, at 

en fast meda

 har blandt a
 sikrer, at m

behov for det

på en af gang
ere. Trænin
ktiviteter. D
dbytte af se
at cykle læn

tilknyttet en 
 en gang uge
g træner med

nko i spisest
nge medarbe
brug for hjæ

øflig og venli
res kommuni

eves en god 
at få en god 

giver, at der 
om alt. 

ikke opleves

tedet i en årr
m på plejehje
e. 

lig stemning 
ektfuldt til be

god og respek
r er tydelige 

ilbud om akt
rs aktivitete

dhave, hvor b

er de aktivite

aktiviteterne

arbejder, som

andet den ro
morgenmaden
tte.  

gene indrett
gsområdet a

Det er medar
lvtræning, o

ngst på motio

 gymnastikpæ
entligt. Derud
d de beboere

uen. Tilsyne
ejdere sidder

ælp. 

ig omgangsfo
kation efter 

 stemning me
 hverdag, og

 er en god om

s langt fra pr

række, fortæ
emmet. En fo

 og atmosfæ
eboerne, og 

ktfuld omgan
 i medarbejd

iviteter til b
er. Tilsynet b
beboerne kan

eter, som er 

e bliver skre

m primært st

lle at være t
n bliver hygg

et et mindre
anvendes til s
bejdernes op

og nogle bebo
onscyklen.  

ædagog, som
dover komm
e, som har he

t observerer
r med ved bo

Septem

orm, og at m
r den individu

ellem medar
g der er stor 

mgangstone,

roblem til ha

æller, at hun
orholdsvis ny

ære overalt. M
 der hersker

ngstone på E
dernes adfær

beboerne. Ak
bemærker po
n opholde si

 planlagt for

evet på tavle

tår for aktivi

til stede i sp
gelig og at hj

e træningsom
såvel individ
pfattelse, at
oere har lige

m forestår st
mer en fysiote

envisning til

r, at næsten
ordene og stø
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, og 

and-

n 
yan-

Med-
 en 

Ellen 
rd 

ktivi-
osi-
g, 

 den 

en på 

ite-

pise-
jæl-

mrå-
duel-
t 
e-

tole-
era-
l 

 alle 
øt-

 

 12 



Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

4.5 

Data

 

skov Kommun

meldt helhed

El
in

Be
te

M
hj
da
lid

De
pl
ne
ge

 

ynets 
dering 

Ti
be

Organ

a Le
m

O

M
as
sy

De
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M
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M
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M
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hj

ne 

stilsyn, Ellen

  

llen Mariehje
ndsats, som d

eboerne give
er og træning

Medarbejdern
jemmet. En 
age med trav
dt. 

et er medarb
lejehjemmet
etop indkøbt
er sikres.  

ilsynet vurde
eboernes res

nisatorisk

edelsen oply
medarbejdere

m aftenen e

Medarbejderg
ssistenter og
ygeplejerske

e ene sygepl
eplejemæssi
et medicindo

edelsen besk
ygefraværspr
em adskillige

esuden har s

edelsen oply
gentlig ikke 
es altid, at m

edelsen besk

edelsen fortæ
den forbinde
ar været på 

Medarbejdern
elsen er tæt
ehov. 

Medarbejdere
vis der pluds
pørgsmål. 

Medarbejdere
nt, og hvis d
jælpe og stø

n Mariehjem

emmet har e
der sætter st

er udtryk for
g. 

ne oplever, a
medarbejde
vlhed, hvor e

bejdernes op
t. Der install
t nye hjælpe

erer, at tilbu
ssourcer og b

ke ramm

yser, at der a
e i weekende

er der 3 meda

gruppen best
g 1 sygepleje
r. 

lejerske arbe
ge opgaver, 
osering og be

kriver, at det
rocent, og m
e år. 

stedet meda

yser, at sama
afsat noget t

medarbejder

kriver, at de 

æller, at der
else har være
 dagsorden.  

ne beskriver,
 på hverdage

en fortæller,
selig skulle o

en beskriver,
der skulle væ
øtte op. 

 

mmet 

en meget akt
tor pris på. 

r stor tilfreds

at der er god
er oplyser, at
eksempelvis 

plevelse, at 
leres løbend
emidler, som

ud om aktivit
behov for soc

mer og tvæ

altid er 5-6 m
en og på hel

arbejdere ti

tår af social 
erske. Desude

ejder kun om
 som skal va
estilling af m

t er en stabi
mange har væ

rbejdere i a

arbejdet på t
tid til overla
ren får givet 

 ligeledes alt

r er fokus på
et etableret
 

, at der er et
en og støtte

 at det er ra
opstå en akut

, at samarbe
ære behov fo

tiv gruppe af

shed med de

de aktivitetsm
t aktiviteter 
 praktiske op

der er de nø
e loftlifte nå

m gør at med

teter på Elle
cialisering. 

ærfagligt

medarbejder
ligdage. 

l stede og om

og sundheds
en er leder o

m natten, og
retages på d

medicin.  

l medarbejd
æret ansat på

rbejdsprøvni

tværs af vag
apning melle
 den rette be

tid er til sted

å at bevare d
 ekstern und

t godt indbyr
r og hjælper

art at vide, a
t situation, e

ejdet med på
r støtte, er l

f frivillige, d

e mange tilbu

muligheder p
 prioriteres h
pgaver herm

ødvendige hjæ
år behovet o
arbejdernes 

en Mariehjem

t samarb

re i plejen i d

m natten 2 m

hjælpere, sy
og souschef o

 der er derfo
dette tidspun

dergruppe me
å Ellen Marie

ing og i Klap

terne opleve
m vagterne,
esked alligev

de i alle vag

det gode sam
dervisning, h

rdes samarbe
r til, hvis der

at ledelsen k
eller der ops

årørende lige
ledelsen alti

Septem

der yder en s

ud om aktivi

på Ellen Mar
højt, også på

med må vente

ælpemidler 
opstår, og de
 arbejdsstilli

mmet matche

bejde 

dagvagt og 4

medarbejder

ygehjælpere
også uddann

or planlagt s
nkt, blandt a

ed meget lav
ehjemmet ge

p-jobs. 

es godt. Der 
, men det op
vel. 

gtskiftene.  

marbejde, og
hvor samarbe

ejde, og at l
r skulle være

kan kontakte
står tvivls-

eledes opleve
id villig til at

ber 2015 

stor 

ite-

ie-
å 
e 

 på 
er er 
in-

er 

4 

re. 

e, 5 
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m
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M
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ynets 
dering 
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ne 

stilsyn, Ellen

  

ilsynet har in

rbejderkom

edelsen vurd
målgruppen, m
kiftet, da fle

edelsen oply
å som forflyt

igeledes har 
den været p
ærdsteknolo

erudover er 

edelsen fortæ
kal igangsæt

esuden skal 
and. 

Medarbejdere
edelsen er m
ller undervis

eboerne ople
an snakke m
rne har beho

eboerne ople
undhedsmæs

ilsynet vurde
ehjemmet a

medarbejdern

n Mariehjem

ngen bemær

mpetencer 

derer, at med
men er bevid

ere medarbej

yser, at alle m
tning, brandø

 medarbejde
på besøg på t
giske hjælpe

 Ellen Marieh

æller, at der
tes. 

alle assisten

en oplever, a
eget lydhør,

sning. 

ever, at med
ed alle meda

ov for at snak

ever de flest
ssige problem

erer, at med
rbejder mål
ne i forhold t

 

mmet 

rkninger. 

 og -udvikl

darbejderne
dst om, at m
jdere snart s

medarbejde
øvelse og før

erne været p
teknologisk i
emidler. 

hjemmet me

r ligeledes a

nter og sygep

at der tilbyde
, når den enk

darbejderne 
arbejdere, o
kke. 

te medarbej
mstillinger, d

darbejderne 
rettet med d
til de komple

ling   

e generelt ha
medarbejderg
skal på pensi

re har været
rstehjælp. 

på tre-dags d
institut i Ode

ed i Gribskov 

rbejdes på, 

plejersker på

es kompeten
kelte medar

 er dygtige. 
og at de er go

dere som an
der ikke er ta

er yderst ko
den nødvend
ekse beboere

ar de rette ko
gruppen på s
ion. 

t på de oblig

demenskursu
ense og se fr

 Kommunes t

at et inkonti

å besøg i Dem

nceudviklings
bejder har fo

Beboerne fo
ode til at lyt

svarsbevidst
aget hånd om

mpetente, o
dige kompete
e. 

Septem

ompetencer 
sigt bliver ud

gatoriske kur

us og for kort
remtidens ve

tandprojekt

inensprojekt

mensbyen i H

skurser, og a
orslag til kur

ortæller, at d
tte, hvis beb

te og har ing
m.  

og at Ellen M
enceudviklin
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5.1 

I hen
forpl
komm
der le

Jf. lo






Tilsyn
stemm
sorgs

BDO’
områ
ge fo
såled
ske ra

Med 
socia
lade 
der i
kvalit

Det ø
efter 

5.2 

BDO’
alle t

Den a
af dé
ficere
frema
rende

Den a
er str
i tilsy

De an
on og
dybde
ne m

skov Kommun

meldt helhed

TILSY

Form

nhold til Ret
igtet til at 

munalbestyr
everes på de

ovgivningen e

 At påse a
som kom

 At hjælpe
 At foreby

ligere pro

nene skal de
melse melle
mæssige pra

s tilsyn er t
ådet, og omfa
orhold på det
des også på, 
ammers egne

udgangspunk
lfaglige omr
kontrol og læ
ndhentes i f
tets- og kom

økonomiske 
r aftale med 

Metod

s tilsynskonc
tager afsæt i

anerkendend
ét, der virker
e tilbuddets
adrettede a
es ønsker og 

anerkendend
ruktureret o
ynet, har udg

nvendte met
g gennemgan
egående vid
odtager på p

ne 

stilsyn, Ellen

  

YNETS F

ål  

tssikkerheds
føre tilsyn 

relse, bruge
et enkelte t

er formålet m

at borgerne f
munalbestyr
en er tilrette
ygge ved at g
oblemer.  

ermed bidrag
em gældende
aksis. 

tilrettelagt m
atter tilsyne
t enkelte ple
 hvordan hjæ
ethed i forho

kt i omfatte
råde har BDO
æring gå op 
forbindelse 

mpetenceudvi

tilsyn dvs. t
 kommunen i

de 

cept kombin
i den anerke

de og værds
r på det enke
s resurser, s
rbejde med 
 forventning

de tilgang ka
g stringent m
gangspunkt i

toder er hen
ng af dokum
en om og de
plejecentret

n Mariehjem

FORMÅL

slovens § 16
med, hvorda
re og pårør

tilbud. 

med tilsynet

får den hjæl
relsen har tru
elagt og bliv
gribe korrige

ge til at sikre
e lovgivning,

med udgangs
et med de or
ejecenter. T
ælpen efter 
old til beboe

ende erfaring
O udviklet ko
 i en højere 
med tilsyne
iklingen.  

tilsynet med
ikke i BDO’s 

nerer en ræk
endende met

ættende tilg
elte tilbud. D
styrker og g
 henblik på 
er og medar

an ses som d
metodeanve
i gennemarb

holdsvis kva
mentation. Sa
ermed belæg
. 

mmet 

L OG ME

6 og Service
an de komm
rende indsig

t:  

lp, de har re
uffet.  

ver udført på
erende ind fø

e kvaliteten 
 plejecentre

spunkt i ove
rganisatorisk
Tilsynet sætt
 deres og de
ernes behov 

ger med at 
oncepter for
 enhed. BDO
ne, er anve

d forbrug, b
 tilsyn. 

kke forskelli
tode og en ko

gang handle
Dette indebæ

gode erfaring
 at få overe
rbejdernes o

det ene ben i
ndelse. Alle 

bejdede og af

litative inte
amlet set gi
g for at vurd

ETODE 

elovens § 14
munale opga
gt i den pæ

et til efter lo

å en faglig og
ør mindre pr

 i tilbuddene
ets reference

enstående lo
ke, personale
ter fokus på 

e pårørendes
indgår ligele

føre tilsyn p
r tilsynsområ
O lægger væ
ndelig i det

udget, kapa

ige metoder
onstruktiv ti

r om at foku
ærer, at ma
ger. Metode

ensstemmelse
g ledelsens m

i tilsynskonc
 former for d
fprøvede ska

rviews, foku
iver de forsk
ere kvalitete

48a er komm
aver løses, h
ædagogik, om

oven og efter

g økonomisk 
roblemer udv

e, herunder a
eramme og d

ovgivning og 
e- og pleje- o
 hverdagslive

s opfattelse 
edes i tilsyne

på hhv. ældr
åderne, som 
gt på, at de
 fremadrett

acitetstilpasn

 til indsamli
lgang. 

usere på og 
n i fællesska

en er særlig
e mellem bo
muligheder o

cepterne, me
dataindsamli
abeloner.  

sgruppeinte
kellige meto
en af de yde

Septem

munalbestyr
herunder at
msorg og tr

r de beslutn

 forsvarlig m
vikler sig til 

at der er ove
den pleje- o

g retningslinj
og omsorgsm

vet for beboe
fungerer. De

et.  

reområdet o
 gør det mu

en dokument
tede arbejde

ninger etc. i

ing af viden

 lade sig ins
ab søger at i
g velegnet t
orgernes og 
og rammer. 

ens det ande
ing, som ben

rviews, obse
odiske tilgan
elser, som be
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relsen 
 sikre 
rivsel, 
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måde.  
alvor-

erens-
og om-

jer på 
mæssi-
ere og 
e fysi-

og det 
ligt at 
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n, som 
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til det 
 pårø-

et ben 
nyttes 

ervati-
nge en 
eboer-
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tidsp
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skov Kommun

meldt helhed

net giver et 
mentation sa
 for, at alle 
munalbestyre

Vurde

r et ønske f
Helhedstilsy

Ingen, få, e

Få mangler

En del og/e
at kunne af

En del og/e
kræve en b

Væsentlig k
digt omgåe

Tilsyn

nsforløbet be
unkt, hvor d
der er mulig

rug for forbe
tuelle kvalit
munens hjem
 konkrete til

anmeldte he
pleje- og/ell

ne 

stilsyn, Ellen

  

 øjebliksbille
amt det fore
 forhold på t
elsens forven

eringsska

ra Gribskov 
nene. 

eller mindre 

r, som relativ

eller væsent
fhjælpes. 

eller væsent
bevidst og må

kritik. Der er
ende at gribe

nets tilre

esluttes og p
det uanmeld
ghed for dial

eredelsen af
tetsstandard

mmeside, lige
syn.  

elhedstilsyn t
er socialfagl

n Mariehjem

ede baseret 
eliggende ba
tilbuddet til 
ntninger.  

ala 

 Kommune a

 væsentlige 

vt nemt vil k

lige mangler

lige mangler
ålrettet inds

r fare for pa
e ind.  

ettelægge

planlægges u
te tilsyn for
og eller sam

f tilsynet ha
der, vejledni
esom oplysn

tilsyn gennem
lig baggrund

 

mmet 

 på dialog, 
aggrundsmat
 enhver tid l

arbejder BD

mangler 

kunne afhjæ

r, som vil kræ

r, med betyd
sats for at ku

tientsikkerh

else  

ud fra de om
regår. Så vid

mvær med fle

ar BDO indhe
inger og po

ninger fra ple

mføres af 1-2
. 

udsagn, obs
teriale. Tilsy
ever op til d

DO ud fra ne

lpes ved en 

æve en bevid

dning for pat
unne afhjælp

eden i en så

mstændighed
dt muligt for
ere af beboe

entet materi
olitikker, væ
ejecentrets e

2 tilsynsføre

ervationer o
ynet er derfo
de lovgivning

edenstående

målrettet in

dst og målre

tientsikkerhe
pes. 

dan grad, at

der, som er 
egår tilsynet
rne.  

iale fra kom
ærdigrundlag
egen hjemm

ende. De tilsy

Septem

og gennemga
for ikke noge
gsmæssige kr

e vurderings

ndsats 

ettet indsats 

eden, som vi

t det er nødv

gældende fo
t på et tidsp

mmunen, her
g, oplysninge
meside har in

ynsførende h
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6.1 

BDO e
områ

BDO 
rækk
mepl
både 
tilbud

BDO’
nings
beskæ
de ko
ring m

skov Kommun

meldt helhed

KONT

behov for yd

ctor og Leder

N HILARIO JØ

bdo.dk 

Kommunerne
kendt revisio
eholmen 29 
561 Københa
 33 12 65 45 
.bdo.dk 

Præse

er en privat 
ådet og socia

gennemføre
ke kommune
eje samt træ
 handicap- o
d og alkoholb

s rådgivning
sopgaver ind
æftiger i dag
ommunale se
mm.  

ne 

stilsyn, Ellen

  

TAKTOP

erligere oply

r af BDO Tils

ØNSSON 

es Revision 
nsaktieselska
 
avn V 
 

entation

 leverandør 
alområdet.  

er i dag tilsy
r over hele 
ænings- og 
og psykiatrio
behandling. 

safdeling løs
enfor alle se
g godt 60 ko
ektorområde

n Mariehjem

PLYSNIN

ysninger kan 

syn 

ab 

 af BDO  

af rådgivnin

yn på såvel 
landet). På 
rehabiliterin
området, he
  

ser ud over t
ektorer i de
nsulenter m

er og tværgå

mmet 

NGER    

 henvendels

 

ng til de dans

ældreområd
 ældreområd
ngscentre. P
runder aktiv

tilsynsopgav
en kommuna
med kompete

ende kompe

e ske til  

ske kommun

det som på d
det omfatte
å det social
vitets- og sa

ver en lang r
le virksomhe

encer, der dæ
etencer, som

ner, herunde

det sociale 
r tilsynene 
le område o
mværstilbud

række forske
ed. BDO’s rå
ækker bredt 

m fx økonomi

Septem

er tilsyn på æ

område i en
plejehjem, 

omfatter tils
d, beskæftig

elligartede rå
ådgivningsafd
 både i forh
i, ledelse, ev
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n lang 
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ynene 
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ådgiv-
deling 
old til 
value-
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