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Foro
ord
Dette
e er afrapporrteringen af et uanmeldtt helhedstilsyn, som BDO
O har foretagget.
Rapporten er opb
bygget sålede
es, at læsere
en på de første sider præ
æsenteres foor tilsynets samet og anbefa linger. Herefter følger en
e række fakktuelle oplysn
ninlede vvurdering aff Plejecentre
ger o
om tilsynsbessøget (herunder deltagerre og tidspun
nkt) samt om
m det konkreete plejecentter.
porten indeh
holder de datta, som tilsy
ynet har indssamlet ved hhhv. interview
ws og
Anden del af rapp
elle undersøggelser. For hvert
h
tema fo
oretager de tilsynsførend
de en
obserrvationer og de individue
vurde
ering ud fra den
d indsamle
ede data og øvrige indtrryk. Disse vurrderinger liggger til grund
d for
den ssamlede vurd
dering, der som
s
nævnt ooptræder ind
dledningsvist i rapporten..
Tilsyn
nets form, in
ndhold, meto
ode og afviklling er afstemt med kom
mmunen.
Sidst i rapporten findes konta
aktoplysninge
er til BDO.
net er altid udtryk for et
e øjebliksbilllede og skall derfor vurd
deres ud fra dette.
Tilsyn
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VURD
DERING

1.1

Tilsyn
nets samlede vurrdering

mber 2015
Septem

Det o
overordnede indtryk af Helsingegård
H
den Plejecen
nter er, at der
d er tale oom et plejec
center
med:
med betydnin
ng for patientsikkerhed
den, som vil kræ”En del og/ellerr væsentlige mangler, m
v en bevidsst og målretttet indsats for at kunne
ve
e afhjælpes”
”
net vurdererr, at Helsinge
egården Plejjecenter arb
bejder målrettet på at siikre beboern
ne den
Tilsyn
pleje
e og omsorg, de har beho
ov for, ud fraa individuelle
e hensyn til beboernes øønsker og van
ner.
Tilsyn
net vurdererr, at medarb
bejderne gen
nerelt er fag
gligt kompettente, men i højere gra
ad bør
reflekktere over de
d sundhedssfaglige hand
dlinger og tilgange,
t
som
m fremkomm
mer i det daglige
arbejjde.
Tilsyn
net vurdererr, at den sun
ndhedsfaglig e indsats ge
enerelt leveres ud fra enn aktiverende
e tankegan
ng med fokus på medinddragelse af b
beboernes re
essourcer.
Tilsyn
net vurdererr, at Helsing
gegården Ple
ejecenters fy
ysiske udform
mning og atm
mosfære ind
dbyder
til fæ
ællesskab. På
å Helsingegården Plejece
enter tilbyde
es beboerne en bred viftee af aktivite
eter.
Beboe
erne giver udtryk for, att de får den pleje og om
msorg, de harr behov for oog føler sig trygge
t
på Plejecentret.
erne giver ge
enerelt udtryk for tilfred
dshed med madens
m
kvalitet. Tilsynett vurderer, at
a
Beboe
meda
arbejderne bør
b have merre fokus på aat skabe og sikre
s
trivsel og
o gode ram mer under måltim
derne
e.
Tilsyn
net vurdererr, at Helsinge
egården Plejjecenter har en udfordring i at sikre,, at den sund
dhedsffaglige dokum
mentation i døgnrytmep
planerne hos alle beboere
e følger Gribbskov Kommu
unes
serviccebeskrivelse
er.
Tilsyn
net vurderer, at beboerne generellt medinddra
ages og gen
nerelt er meedbestemme
ende i
forho
old til dagligd
dagen på Ple
ejecentret.
På He
elsingegårde
en Plejecente
er hersker e
en god omgangstone. Tilssynet bemæ
ærker, at opsslag af
inform
mation til medarbejdere
e, beboere o g pårørende
e mangler et kvalitetsløftt.
Tilsyn
net vurdererr, at Plejece
entret har en
n god rengørringsstandard
d, men at deer med forde
el kan
arbejjdes med, att afdelingern
ne bliver merre præsentable.
Det in
nterne sama
arbejde på tv
værs af de foorskellige afd
delinger og med
m øvrige ssamarbejdsp
partner o
opleves som velfungerend
v
de.
BDO’s vurdering er
e foretaget på baggrund
d af analyse
en af det dattamateriale, som er indssamlet
ennem interv
views, dokum
mentation og
o observatio
oner. Data vvurderes i re
elation
under tilsynet ge
ø
retnin
ngslinjer sam
mt tilsynets faglige
f
til lovvgivningen, kommunens kvalitetssta ndarder og øvrige
viden
n og erfaring.
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Tilsyn
nets anbe
efalingerr

Tilsyn
net giver anlledning til fø
ølgende anbe
efalinger i fo
orhold til Ple
ejecentrets ffremadretted
de
udvikkling:

Anb
befalinger
1. Tilsynett anbefaler, at ledelsen
n på Helsinge
egården Plejecenter sikkrer, at der
skabes rammer
r
og strukturer,
s
ssom gør dett muligt for medarbejdeerne at have
e et
større fokus på faglig refleksioon og sundhe
edsfaglig udv
vikling af dee daglige ple
ejeopgaverr, specielt i forhold til h
hygiejne, mad- og måltidssituation er.
2. Tilsynett anbefaler, at Helsingeggården Plejec
center arbejder målretteet på at udvikle
den sundhedsfaglige
e dokumentaation. Det an
nbefales blan
ndt andet, att der igangsæ
ættes en drøftelse
d
af, hvorledes de
er i døgnrytm
meplanerne kan indgå enn mere generel
beskrive
else/præsenttation af beb
boeren, samt hvorledes beboernes reessourcer ka
an
blive be
eskrevet, såle
edes at doku
umentationen tager endn
nu mere afsæ
æt i den aktiiverende tiilgang.
3. Tilsynett anbefaler, at der på He
elsingegården
n Plejecente
er i højere grrad arbejdess
målrette
et med kontaktpersonsroollen, sålede
es at beboern
ne informerees om deres kontaktpersson og formå
ålet hermed..
4. Tilsynett anbefaler, at ledelsen p
på Helsingeg
gården Plejec
center arbejjder med at sikre, at de
e skriftlige opslag
o
på Ple
ejecentrets fællesareale
f
r har den rettte pædagog
giske
vinkel og ikke indeholder person
nlige oplysninger.
5. Tilsynett anbefaler, at beboerne
es mapper bliiver anbragt i aflåste skaabe.
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OPLY
YSNINGE
ER OM H
HELSING
GEGÅRDEN PLEJJECENT
TER

Adre
esse
Helssingegården Plejecenter, Parkvænge
et 20c, 3200 Helsinge
Leder
Virkksomhedslede
er: Charlotte
e Milton
Centerleder: He
eidi Schwane
er Christianse
en
Anta
al boliger
105 boliger
Dato
o og tidspun
nkt for tilsyn
nsbesøg
Den 8. septembe
er 2015, kl.8
8.15- 15.00
Tilsy
ynets deltag
gerkreds
Tilsyynet intervie
ewede:
2 led
dere
1 syygeplejerske
3 so
ocial- og sund
dhedsassistenter
3 so
ocial- og sund
dhedshjælpe
ere
3 be
eboere
Tilsyynet havde endvidere
e
dialog med fle
ere medarbejdere og beb
boere undervvejs gennem
m
tilsyynet.
Tilsyynet blev afssluttet med en tilbageme
elding om tilsynsforløb og
o foreløbigee udfordringe
er til
lede
erne.
På ttilsynsdagen var det ikke
e muligt at be
enytte it-om
msorgssystem
met, da dettee var midlerttidigtt ude af driftt. Det har be
evirket, at tillsynet udelukkende har haft
h
fokus påå den sundhe
edsfaglige dokumen
ntation i beb
boermappern
ne.
Tilsy
ynsførende
Seniior Consultan
nt Mette Norrré Sørensen , Sygeplejerrske, PD
Seniior Manager Gitte Ammundsen, Syge plejerske
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3.1

Opføllgning på
å foregåe
ende tilsy
yn

mber 2015
Septem

erview med lederne:
Inte

Data
a

delsen fortæ
æller, at der kkontinuerligt arbejdes med
m sidste årrs anbefaling
ger
Led
bla
andt andet i forhold
f
til att have fokus på de pæda
agogiske tilgaange til plejeopg
gaverne.
Syg
geplejersken på Plejecen
ntret har en vigtig rolle i forhold til aat vejlede og
g
råd
dgive medarb
bejderne til at finde de rette
r
og egnede metode r.
Dessuden fortæller ledelsen
n, at der ved sidste tilsyn
n var en tilbaagemelding omo
krin
ng fællesare
ealernes indrretning. Lede
elsen fortælller, at der arrbejdes med
d at
få Plejecentret
P
t til at være beboernes hjem,
h
og dett er beboernee, som skal sæts
te deres
d
præg på
p fællesare
ealerne.
Led
delsen fortæ
æller, at det kan være en
n udfordring at få rammeerne hyggelig
ge,
da den gamle del
d af Plejece
entret bestå
år af en lang gang. Ledellsen er i gang
g
me
ed at søge øk
konomiske m
midler til nye døre og and
dre tiltag, soom kan gøre omo
råd
det mere hje
emligt.
delse oplyserr, at Embedsslægetilsyn gik
g tilfredsstillende. Ledeelsen oplyse
er, at
Led
de er meget sto
olte af resulttatet, da em
mbedslægetillsynet kun vaar 4 uger eftter,
at det
d nye elek
ktroniske om sorgssystem blev implem
menteret.
delsen oplyse
er, at Plejeccentret har 16 demensbo
oliger og 89 ssomatiske bo
oliLed
gerr. Dog er flerre beboere p
på de somatiske pladser præget af huukommelsessvæ
ækkelse i en væsentlig grrad.
Ple
ejecentret ha
ar 24 etvære
elsesboliger, og resten err toværelsessboliger.
Dessuden bor de
er enkelte æ
ægtepar på Pllejecentret.
Tilsy
ynets
vurd
dering

3.2
Data
a

Tilssynet har ing
gen bemærk ninger.

Værd
digrundla
ag
erview med ledelsen:
Inte
der oplyser, at der arbej des efter Grribskov Komm
munes overoordnede værd
dier.
Led
digrundlag:
Dessuden har Plejecentret ssit eget værd
”PllejeGribskov er stedet, h
hvor livet lev
ves og styrke
es.”
Led
delsen ønske
er, at alle me
edarbejdere tænker såda
an og har fokkus på, at bå
åde
me
edarbejdere og
o beboere h
har det godtt på Plejecen
ntret.
Derr udvikles og
g implemente
eres i øjeblik
kket tiltag, som
s
har fokuus på kvalitetsløftt af medarbe
ejderne og ø
øget beboer-medinddrage
else.
der oplyser, at der afhold
nblik
Led
des indflytniingssamtale ved indflytnning med hen
på at opnå kendskab til beb
boernes vane
er, ønsker, livsstil, livshiistorie og sam
mtidig sikre, at be
eboerne får d
den rette infformation.
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Dessuden fortæller ledelsen
n, at der er en
e åben og meget
m
anderkkendende dia
alog
på Plejecentrett.
Led
delsen har sttor tillid til m
medarbejderrnes kompete
encer og til dderes faglige
e
udø
øvelse og engagement.
boerne, som tilsynet inte
erviewer og møder på ru
undgang på PPlejecentret,,
Beb
udttrykker alle tilfredshed
t
m
med at bo på
å Plejecentre
et.
Tilsy
ynets
vurd
dering

3.3
Data
a

Tilssynet har ing
gen bemærk ninger

Sundh
hedsfagliig dokum
mentation
n
mgår tre beb
boeres sundh
hedsfaglige dokumentatio
d
on i beboer-Tilssynet gennem
ma
apperne.
Tilssynet observ
verer, at map
pperne er sy
ystematisk op
pdelt og er leette at orien
ntere sig
s i. Der forrefindes blan
ndt andet sta
amark, ændrringsskema, døgnrytmep
planerr, livshistorie
e, handlepla ner og i en beboermappe
b
e også sygepplejeanamne
ese.
Tilssynet observ
verer, at beb
boermappern
ne på flere afdelinger beefinder sig i dagd
ligsstuen i ulåste
e skabe.
De tre døgnrytm
meplaner som
m tilsynet ge
ennemgår, er
e alle skreveet i et fagligtt og
pro
ofessionelt sp
prog og frem
mstår meget læsevenlige.
I dø
øgnrytmepla
anerne er dett beskrevet, at beboer skal have hjæ
ælp til den person
nlige pleje, ernæring
e
m.m
m., men derr mangler en mere uddybbende handle
evejledende individuel beskrrivelse af hjæ
ælpen/støtten. Tilsynet bemærker, at
n enkelte beboers vaner og ønsker ik
kke kommer tydeligt frem
m i beskrivellsen.
den
I en
n døgnrytme
eplan beskrivves nogle unø
ødvendige op
plysninger, ssom beboer selv
s
kan
n mestre.
Dessuden har dø
øgnrytmeplan
nerne mangller, som besttår i, at dokuumentatione
en
savvner en beskrrivelse af be
eboerens mentale problemstillinger, således at medm
arb
bejderen på en
e hurtig mååde bliver prræsenteret for
f beboerenns udfordring
ger.
Præ
æsentationen
n kan eksem pelvis med fordel
f
indeho
olde beskriveelse af beboeren
ns normale fu
unktionsnive
eau, mentale
e og hukomm
melsesmæssigge tilstand, socis
ale
e ressourcer og
o netværk, særlige ønsker og vanerr i hverdagenn, mobilitet og
bru
ug af hjælpemidler.
Tilssynet bemærker, at den aktiverende
e, rehabiliterrende eller kkompenseren
nde
ind
dsats ikke tyd
deligt fremgåår i dokumen
ntationen af de døgnrytm
meplaner, so
om
gen
nnemgås, og at beboerne
es ressourcer i mindre grrad er dokum
menteret.
Dett er blot beskrevet, at be
eboeren mod
dtager træniing, kommerr i dagcenterr
og/
/eller deltag
ger i områdeccentrets aktiviteter.
Den
n sundhedsfrremmende oog forebyggen
nde indsats fremgår
f
prim
mært i helhe
edsbesskrivelserne og indsatsom
mråderne. Tiilsynet bemæ
ærker positivvt, at dokum
mentationen beskriver eksempller på releva
ante sundhed
dsfremmendee og forebyg
gnde indsatser, eksempelvvis i forhold til psykisk adfærd, aktivverende tilga
ang
gen
og ernæring.
oer mangler at
a blive evallueret på en
Tilssynet bemærker, at der hos en bebo
han
ndleplan ved
drørende blod
dtryk.
Tilssynet bemærker, at alle tre ændring
gsskemaer err ajourførte og stemmer
ove
erens med trriageringsove
ersigten på kontoret.
k
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Med
darbejderne
e fortæller, aat det er kon
ntaktpersone
ens opgave aat ajourføre
døg
gnrytmeplanerne, og at h
handleplane
erne ligger un
nder assistenntens ansvar.
Med
darbejder fo
orklarer endvvidere, at prroceduren err meget flekssibel, idet asssistenten udfører ændringern
ne, hvis konttaktpersonen
n ikke er til sstede i afdelinn.
gen
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tilssynet vurderrer, at beboe
ernes mappe
er indeholderr personfølsoomme oplysn
ningerr og derfor sk
kal opbevare
es aflåst og ikke tilgænge
eligt for anddre end meda
arbejjderne.
Tilssynet vurderrer, at den su
undhedsfagliige dokumen
ntation, speccielt døgnryttmepla
anerne, ikke i en tilstrækkkelig grad ta
ager udgangspunkt i Gribbskovs komm
muness servicebesk
krivelser.

3.4

Hverd
dagens praksis
p

3.4.1

Person
nlig pleje

Data
a

e beboere, so
om besøges i deres boligg, og som tilssyTiilsynet obserrverer, at de
ne
et møder på rundgang påå Plejecentrret, ser velplejede ud.
n rundgang, at
a to medarb
bejdere går m
med urene
Tiilsynet obserrverer på sin
ha
andsker og med
m snavset sengelinned i hånden ge
ennem spisesstuearealet, hvor
be
eboere sidde
er og spiser m
morgenmad.
Tiilsynet taler med den en
ne medarbejd
der omkring handlingen.. Medarbejde
eren
errkender efte
er en kortere
e dialog, at handlingen
h
ik
kke følger dee hygiejniske
e
prrincipper.
De
e beboere, tilsynet
t
talerr med i deres boliger, giv
ver udtryk foor at få den
nø
ødvendige hjjælp til perssonlig pleje. Hjælpen bliver givet påå en måde, so
om
pa
asser beboerrens ønske o g i et tempo
o, som match
her beboerenns behov.
En
n beboer forrtæller tilsyn
net, at der bliver lyttet til
t hendes ønnsker og vane
er,
og
g at det er hendes oplevvelse, at beboernes selvb
bestemmelsee bliver respe
ekte
eret af meda
arbejderne.
In
ngen af de be
esøgte beboe
erne giver ud
dtryk for at have bekymrringer af sun
ndhe
edsmæssig karakter,
k
derr ikke bliver taget hånd om.
o Disse beeboere tilken
ndegiiver, at de har indflydelsse og medbestemmelse i forhold til rrutiner og tid
dspu
unkter for pe
ersonlig plej e og er meget tilfredse med kvalitetten heraf.
Be
eboerne oply
yser, at de ikkke har kend
dskab til, hvo
orvidt de harr en kontakttperso
on.
En
n beboer er mindre tilfre
eds med den
n hjælp, som
m tilbydes på Plejecentre
et.
Be
eboeren find
der det mind
dre professionelt, at der ikke kommeer en tilbagem
melding
fra medarbejdern
m
ne omkring et
e sundhedsm
mæssigt tiltaag, idet bebo
oere
en oplever, at
a der er æn dringer i hen
ndes helbred
dsmæssige siituation, som
m
de
er hurtigt bø
ør ageres på.. Tilsynet ob
bserverer, at medarbejdeer på afdelin
ngen
ik
kke reagerer på beboeren
ns klage. Beb
boeren oplysser desuden,, at hun inge
en
ko
ontaktperson
n har.
Tiilsynet beder medarbejd
der om at tag
ge hånd om problemstilliingen.
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De
e interviewe
ede medarbe
ejdere har fo
okus på bebo
oernes særligge behov/ønsk
ker. En meda
arbejder besskriver eksem
mpelvis, hvorrdan beboereen ved hjælp af
gu
uidning kan udføre
u
en de
el opgaver se
elv i forhold til den persoonlige pleje om
m
morgenen.
En
n anden med
darbejder fo rtæller om betydningen
b
af, at hjælppen leveres i
be
eboerens tem
mpo, og at b
badet tilbyde
es om aftene
en, da beboeeren befinder sig
be
edre på dettte tidspunkt..
En
n tredje med
darbejder be
eskriver, at medbestemm
m
melse og bebboers ønske i høj
grrad præger måden,
m
hvorrpå hjælpen til personlig pleje tilbyddes.
Fllere medarbe
ejdere fortæ
æller, at beb
boerne har tildelt en konttaktperson.
M
Medarbejdern
ne redegør foor kontaktpe
ersonens opgaver, men ooplyser samtiidig
att kontaktperrsonens rollee ikke bliver italesat i dett daglige sam
marbejde me
ed
be
eboerne.
Tilsy
ynets
vurd
dering

De
et er tilsynets vurdering , at beboern
ne får den pleje og omsoorg, som de har
h
be
ehov for, og at der gene relt arbejdes ud fra en hverdagsreha
h
abiliterende
ta
ankegang, og
g at der skerr inddragelse
e af beboerne
es ønsker ogg vaner i hverdage
en.
De
et er tilsynets vurdering , at der i forrhold til de oplevede
o
obsservationer på
p
fæ
ællesarealern
ne (håndhyggiejne og en utilfreds beb
boers tilbageemelding) bø
ør
sk
ke en større faglig reflekksion.
Tiilsynet vurde
erer, at instrrukser og arb
bejdsgangsbe
eskrivelser i endnu højerre
grrad bør anve
endes i hverd
dagen, netop
p for at udvik
kle medarbeejdernes faglige
re
efleksioner.

3.4.2
Data
a

Praktiisk hjælp
De
et er tilsynets indtryk, aat de praktisk
ke gøremål i boligen er iindividuelt afpa
asset.
De
e besøgte bo
oliger fremsttår rengjorte
e og ryddelig
ge.
Re
engøringssta
andarden obsserveres tilfrredsstillende
e på fællesarrealerne inde
endø
ørs.
Tiilsynet bemæ
ærker positivvt, at afdelin
ngerne forsøger at få skaabt en hjemllighe
ed ved at ind
drette med d
diverse pyntegenstande, kurve med blade og aviser,
sp
pil og trænin
ngsredskaberr som er let tilgængelige
t
for beboernne. Dog oplever
tilsynet, at de
er er stor forrskel på, hvo
orledes de en
nkelte afdeliinger fremstår i
or hold til ryd
ddelighed.
fo
No
ogle afdeling
ger har store
e hjælpemidler stående på fællesareealerne, så som
s
fo
orflytningsredskaber og b
bækkenstole
e.
På
å en afdeling
g observererr tilsynet, at et brugt siddeunderlag ligger tydeligt
frremme på en
n stol i fælle
es spisestue. På samme afdeling
a
ses sskumgummik
klude
e og handske
er placeret fforskellige stteder rundt på
p afdelingenn, blandt andet
i et
e fint skab med porcelæ
æn.
På
å flere andre
e afdelinger observerer tilsynet,
t
at der
d i kroge oog opgange er sat
ka
asser og møb
bler/billederr til side.
De
esuden bemæ
ærker tilsyne
centret har nogle
n
brugbaare og anvendeet, at Plejec
lig
ge haver med små hygge
elige kroge, blomsterbed
b
e, fugleburee m.m. Dog
frremstår terra
asserne ikke vedligeholdt gennem en
n længere tidd.
Be
eboerne tilke
endegiver ti lfredshed me
ed den prakttiske hjælp i dagligdagen
n.
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Fllere medarbe
ejdere fortæ
æller tilsynett, at de er op
pmærksomm
me på at med
din
nddrage bebo
oerne i prakttiske opgave
er i dagligdag
gen med hveerdagsrehabilitering for øje.
åde medarbe
ejdere og be
eboere tilken
ndegiver, at beboerne deeltager i praktiBå
sk
ke gøremål i det omfang , det er muliigt. Eksempe
elvis deltageer beboerne i
bo
orddækning,, afrydning oog sætte serv
vice i opvask
kemaskinen.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at den hygiejniske tilstand i boligerne er i ooverensstem
mm
melse
med Grribskovs Kom
mmunes kvaliitetsstandard
d.
Tiilsynet vurde
erer, at de e
enkelte afdellinger i en hø
øjere grad bbør have foku
us
på
å, at fællesa
arealerne fre
emstår tilgæ
ængelige og ry
yddelige, sålledes at de ene
ke
elte afdeling
ger får en en
ndnu mere hjjemlig og hyg
ggelig atmossfære.

3.4.3
Data
a

Mad og
o måltide
er
Tilsynet observerer, at be
T
eboerne tilby
ydes morgen
nmad i spisesstuerne. Bordene er dækkett, og der stårr kurve med friskbagt brød fremme. Nogle beboe
ere
oretrækker at
a spise morggenmåltidet i boligen - andre
a
i spises
estuen.
fo
verer frokosttmåltidet, err næsten alle
e
På de afdelinger, hvor tilssynet observ
uen.
beboere samllet i spisestu
M
Medarbejdern
ne har travltt med at få beboerne
b
pla
aceret ved boordene og få
å
se
erveret mad på fade og oophældt mad fra madvognen til de bbeboere, som
m
ik
kke har resso
ourcer til sellv at tage fra
a fadene.
Tilsynet ser eksempler
T
e
påå, at der give
es en mundfu
uld mad til een beboer, mens
m
m
medarbejdere
en går melle
em to beboerre. Der ses, at diætkosteen serveres did
re
ekte i plastik
kbeholderen , at blendet kød, grøntsager og saucce serveres efter
e
at være blive
e rørt godt saammen, at fjjernsynet elller radio er ttændt på et højt
der måltidett.
lyydniveau und
Tilsynet observerer, at de
T
er på flere afdelinger kun er en meddarbejder til stede ved måltid
det, og at de
et derfor kan
n være vansk
keligt samtiddig med at sikre
f mad, at sskabe en god
d stemning og
o dialog undder måltidet.
at beboerne får
T
Tilsynet
observerer, at in
ngen medarbejdere indta
ager et pædaagogisk måltid
m beboerne.
med
der måltidern
ne hyggeligee og påskønner
Beboeren oplyser, at de ggenerelt find
amværet me
ed de andre beboere.
sa
Flere beboere
e oplever, att den varme mad er velsmagende ogg finder, at der
d
n.
er stor variation i menuen
e beboere haar indkøbt sn
naps,
En beboer forrtæller, at hhun sammen med 3 andre
å når der serrveres sildem
mad om aftenen, kan de sammen nydde en snaps.
så
Beboeren find
der disse mååltider megett hyggelige.
mEn beboer oplyser dog, att hun finder det kedeligtt, at franskb rødet er gam
m
melt,
og at de
er gennem fflere dage ikke har været rugbrød påå afdelingen..
M
Medarbejder
bekræfter, aat der genne
em et par da
age ikke har vværet rugbrrød
om morgenen
n, men kende
er ikke helt årsagen herttil.
boer finder d
det uhensigtssmæssigt, att hun er placceret på den
En anden beb
orkerte side af bordet ogg derfor ikke
e kan følge med
m i, hvad dder foregår i
fo
fjjernsynet un
nder måltidett. Beboeren fortæller, at hun ikke h ar nogen ind
dflydelse på, hvo
or hun sidderr, da hun ikke bor på den
n etage, som
m spisestuen ligh valgt at sspise der, da
a der er flere
e beboere, ssom hun kan få
ger på, men har
en hyggelig dialog med.
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Tilsynet observerer, at m
T
medarbejdere
en på afdelin
ngen overhørrer dialogen og
ik
kke reagererr eller komm
menterer på beboerens
b
be
emærkningeer.
Tilsynet observerer, at en
T
n medarbejd
der sidder i en
e beboers bbolig og hjælper
m madindtag. Fjernsyn
med
net kører på meget højt lydniveau ogg er placerett
så
åledes, at be
eboeren ikke
e kan se fjernsynet, men
ns medarbejdder giver beb
boere
en mad.
T
Tilsynet
spørg
ger medarbe
ejder omkring de faglige overvejelserr i forhold tiil, at
fjjernsynet er tændt unde
er madsituatiionen. Medarbejder fortæ
æller, at hun
ik
kke har refle
ekteret over dette og ikk
ke umiddelba
art har tænkkt, at fjernsy
ynet
kan være en forstyrrende
f
e faktor for beboeren
b
eller kan væree med til, at skaer,
be unødvendiig uro i forbi ndelse med madsituationen. Medarbbejder oplyse
ør så meget, at fjernsyne
et kører, da beboeren i fforvejen er mem
at det ikke gø
k
e med.
get svær at kommunikere
M
Medarbejdern
ne fortæller,, at madsituationen væg
gtes højt, og at der er fo
okus
på, at medarb
bejderne sid
dder med ved
d bordene og
g indtager ett pædagogisk
m
måltid,
idet dette
d
tiltag kkan have en spejlende efffekt på flerre beboere og
sa
amtidig skab
be en hyggeliig atmosfære.
M
Medarbejdern
ne fortæller ligeledes, at der på nogle afdelingeer er meget lange
sp
pisesituation
ner, da bebooerne er meg
get sociale og
g hygger sig sammen, og
gså
efter at made
en er indtage
et.
der på deme
ensenheden fortæller
f
på en meget faaglig og kompeEn medarbejd
ent måde, hv
vorledes en spisesituatio
on skal foreg
gå og har sto r fokus på, at
a
te
m
målgruppen
er
e voksne me
ennesker, så derfor skal madsituationnen målrette
es
denne gruppe
e. Det betyde
er blandt andet, at der altid
a
gives m
mad med en gafg
el, og at mad
den ikke bla ndes på talle
erken før serrveringen, saamt at der skafe
bes en værdig
gramme for beboeren fø
ør mad situattionen opsta rtes.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at omggivelserne i høj
h grad er væsentlige faaktorer for at
be
eboerne får en tryg og good oplevelse
e under målttidet. Hvorveed tilsynet vu
urde
erer, at med
darbejderne bør være me
ere handlekrraftige i forhhold til at sik
kre
ett miljø, der understøtterr målgruppen
ns behov.
Tiilsynet vurde
erer ligelede
es, at medarb
bejderne bør reflektere over egen praksis med henblik på at und erstøtte den
n enkelte beb
boers potenttiale bedst mum
gt.
lig
Tiilsynet vurde
erer, at målttidssituationen på Plejec
centret ikke lever op til de
krrav, som derr beskrives i ”Servicebesk
krivelser for borgere på plejecenter”
”.
De
er henvises til
t afsnittet 33.3.4, ”Mad og måltider på centerett”.

3.4.4
Data
a

Rehab
bilitering
edelsen oply
yser, at alle b
beboere får tilbudt et træningforløbb.
Le
Le
eder mener, at husets trræningsfaciliiteter modsv
varer målgru ppens behov
v.
De
er er blandt andet sat m
motionscyklerr ud i de enk
kelte afdelingger, således at
be
eboerne bliv
ver motiverett og ikke nød
dvendigvis behøver at tra
ransportere sig
s
he
elt op til træ
æningsrumme
et for at dyrke motion.
De
er kommer løbende nye teknologiske
e hjælpemid
dler/nyanskaaffelser, sidstt har
Pllejecentret fået
f
en del p
personløftere
e. Leder oply
yser, at der er installere
et
lo
oftlifte i samtlige boligerr.
Tiilsynet får op
plyst, at træ
ænings facilitteterne i det store fællessrum er til rådiighed og kan
n benyttes aff alle beboerrne efter beh
hov. Tilsynett observerer et
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ak
ktivt miljø på mange af aafdelingerne
e, hvor træniingsredskabeer er frit tilg
gænge
elige på afde
elingen og un
nderstøtter den
d aktivere
ende tilgang..
En
n beboer forrtæller, at m
medarbejdern
ne er flinke til
t at spørge,, om beboerren
ka
an hjælpe lid
dt med i hve
erdagen.
Fo
or eksempel sætter bebooeren opslag
g op i de forsskellige afdeelingen, og be
eboerren hjælper hver dag til med at tilbe
erede morge
enmaden på aafdelingen,
sk
kære brød og
g lave kaffe.. Beboeren ønsker
ø
at være aktiv og kkunne bidrag
ge
m sin hjælp
med
p. Den samm
me beboer fo
ortæller, at hvis
h man harr lyst, kan man
ba
are benytte træningsfac iliteterne på
å Plejecentre
et. Desuden fortæller be
eboerren, at der findes et havv af aktivitettstilbud, og at
a det er rartt, at der ogsså
ko
ommer pensiionister ude fra, da det giver et godtt input i hveerdagen.
Tilsy
ynets
vurd
dering

De
et er tilsynets vurdering , at medarbe
ejderne gene
erelt har fokkus på at und
dersttøtte og udviikle beboern
nes ressource
er i den dagliige pleje og omsorg.
eboerne ople
ever, at de sselv hjælper til og anven
nder egne resssourcer i da
agBe
lig
gdagen.

3.4.5
Data
a

Omgan
ngsform og
o sprogbrrug
er kommunik
keres med skkriftlige opsllag på hele Plejecentret
P
i et sådan omo
De
fa
ang, at det bemærkes
b
aff tilsynet.
M
Meddelelserne
e henvenderr sig både til beboere, på
årørende og medarbejde
ere.
Opslagene er af forskellig karakter, no
ogle indeholder informattion, vejledn
ning,
g andre renee påbud.
orrientering og
Tiilsynet finde
er nogle af op
pslagene svæ
ære at forstå
å.
Fo
or eksempel opfatter tilssynet en bessked på døren ind til kon toret, som en
e
be
esked til pårrørende om, at de ikke må
m henvende
e sig mellem et bestemt
kllokkeslæt, da det kan me
edføre, at patientsikkerheden bliverr forringet.
Tiilsynet får se
enere oplyst , at det er en
e besked til medarbejdeerne, da der er
be
ehov for at skabe
s
arbejd
dsro på konto
oret i dette tidsrum
t
for aat undgå utillsigte
et hændelserr.
å en dør ind til en beboe
er er opsat en
e seddel om, at beboereen er i isolation,
På
og
g der skal an
nvendes dive
erse beskytte
elsesremedie
er før indgan g i boligen.
Tiilsynet finde
er denne oplyysning mindrre hensigtsmæssigt og ikkke egnet til at
hæ
ænge på fælllesarealerne
e.
Tiilsynet får op
plyst af med
darbejder, att denne besk
ked er opsat for at give
m
medarbejdern
ne oplysninge
er omkring forholdsregle
f
erne hos bebboeren. Tilsynet
finder, at med
darbejderne
e bør informe
eres på ande
en vis.
En
n medarbejd
der beskriverr, at deres humør og kom
mmunikationn smitter af på
p
be
eboerne. Me
edarbejder foortæller, at det er god skik at reagerre over for en
e
ko
ollega, hvis man
m opleverr, at pågælde
ende bruger en hård elleer respektløss
to
one.
Medarbejdere
M
en fortæller, at kommunikation kan være
v
meget forskellig affhæ
ængig af, hv
vilken beboerr der er tale
e om. En dem
ment beboer skal måske have
en
n mere direk
kte kommuniikation med mindre valgmuligheder, da beboeren
elllers bliver fo
orvirret, hvoorimod en ån
ndsfrisk bebo
oer har brug for en anden
tilgang. Den samme
s
medaarbejder anv
vender humor i sin komm
munikation, men
m
m
medarbejder
påpeger, at humor skal tilpasses den
n enkelte beeboer, og at man

12

Gribsskov Kommun
ne
Uanm
meldt helhedstilsyn, Helssingegården P
Plejecenter

mber 2015
Septem

sk
kal være opm
mærksom påå beboerens stemningslej
s
je, som natuurligt kan varriere
frra dag til dag
g.
En
n beboer, so
om har boet p
på Plejecenttret i nogle år,
å fortællerr, at medarbejde
erne generellt er meget vvenlige og im
mødekommende og altid er parate til at
giive et kram, hvis der er b
behov for de
ette. Beboeren fremhævver dog en medarrbejder, som
m ikke har en
n god tone, og
o som der derfor er blevvet klaget ov
ver
frra beboerness side. Tilsyn
net får senerre oplyst, at denne medaarbejder ikke
e
læ
ængere er an
nsat.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at der ggenerelt herrsker en god og respektfuuld omgangstone
på
å områdecen
ntret.
erer, at de s kriftlige opslag kan have
e en misvisennde karakterr og
Tiilsynet vurde
finder, at ikke
e alle opslagg er egnet till at hænge på fællesareaalerne.
erer, at Pleje
ecentret børr drøfte beho
ovet for at oopsætte skrifftliTiilsynet vurde
ge
e opslag og se
s på andre m
metoder til at
a få udbredt informatioon og viden på.
p

3.4.6

Aktiviteter og eventuelle
e
e frivillige
e indsatserr
p afdelingsniveau på tillsynsdagen, men
Tiilsynet obserrverer ingen aktiviteter på
blliver oplyst om,
o at der fiinder et efte
ermiddagsarrrangement stted i fælles-ru
ummet, hvorr musik og saang er på pro
ogrammet.

Data
a

Medarbejdern
M
ne fortæller, at der tilby
ydes en bred vifte af aktiiviteter, og at
a
ve
ennekredsen
n er primusm
motor på man
nge af dem. Der udarbejddes aktivitettslistte hver måne
ed, som kan ses på afdellingernes opsslagstavler. D
Desuden fore
egår
de
er mange forrskellige akt iviteter på Plejecentret
P
gennem helle døgnet, bå
åde i
da
agcentret og
g afdelingsviss. Tilsynet få
år oplyst, at afdelingernee skiftes til at
a
pllanlægge en aktivitet hvver dag, som beboerne frrit kan deltagge i.
De
er kommer kioskvogn
k
maandag og torrsdag rundt på
p afdelingenn.
Be
eboerne er meget
m
tilfred
dse med de aktivitetstilb
a
bud, huset byyder på.
En
n beboer forrtæller, at hu
un altid kom
mmer i Dagce
entret, og at hun også ny
yder
de
en efterfølge
ende kaffe saammen med
d beboere ud
de fra. På deen måde hold
der
hu
un sig orientteret om, hvaad der foreg
går i hverdagen uden for Plejecentret.
Be
eboerne føle
er sig medind
ddraget, fx i forhold til vaner
v
og ønssker i forbind
delse
m aktiviteter.
med
Tilsy
ynets
vurd
dering

3.5
Data
a

Tiilsynet vurde
erer, at aktivvitetstilbudd
det matcher målgruppenss ressourcer og
be
ehov for adspredelse og socialisering
g.

Organ
nisatorisk
ke ramm
mer og tvæ
ærfagligtt samarb
bejde.
edelsen besk
kriver, at Ple
ejecentret ha
ar været igennem en stoor personaleg
genLe
ne
emstrømning
g, og det forrtsat trækkerr nogle spor..
Le
edelsen ople
ever dog storr fremgang og
o en stor sta
abil medarbeejdergruppe..
De
er er en kern
ne af medarb
bejdere, som
m har været ansat rigtig længe på Pllejece
entret.
Le
eder oplyser, at medarbe
ejdergruppe
enm der vare
etager pleje oog omsorg, aka
tu
uelt består af 70 ansatte
e.
De
er er 2 socia
al- og sundhe
edsassistente
er og 4 social- og sundheedshjælpere på
hvver afdeling..
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De
erudover er der en sygep
plejerske, so
om går på tværs af alle aafdelingerne og
ett team af terrapeuter, soom går på tvæ
ærs af tre plejecentre.
Te
erapeuterne er meget op
psøgende og
g giver faglig supervision ved triagering,
ve
ejleding, arb
bejdsmiljø ogg forflytninger.
e der to sociial- og sundh
hedshjælpere
e på alle afddelinger, und
dtaOm aftenen er
en på en afdeling, hvor d
der er tilknyttet tre social- og sundh edsassistentter.
ge
Be
emandingen om natten b
består af 1 so
ocial -og sun
ndhedsassisteent og to soc
cialog
g sundhedshjjælpere.
ederen oplysser, at Tofteebo kan konta
aktes, hvis der
d er behov for sygeplejjeLe
m
mæssig
assista
ance.
Le
edelsen kan ligeledes alttid tilkaldes ved behov.
eder og medarbejdere giiver samstem
mmende udtrryk for, at saamarbejdet med
Le
syygeplejersker og terapeu
uter fungererr tilfredsstilllende, og at disse faggru
uppe
er fungerer som
s
sparringgspartnere i de mere kom
mplekse plej e- og rehabiliteringsforløb.
Medarbejdern
M
ne oplyser till tilsynet, at de finder, at
a hverdagenn er præget af
a
trravlhed, men
n at det er m
muligt at nå sine
s
arbejdso
opgaver.
De
er er mange elever på affdelingerne, som ikke indgår i normeeringen, men
n
allligevel bidra
ager med et godt stykke arbejde i hv
verdagen.
M
Medarbejdern
ne fortæller, at der foreg
går et godt tværfagligt
t
ssamarbejde, og
att der er afsat tid og ramm
mer til det tværfaglige
t
samarbejde
s
med de nuvæ
ære
ende mødesttrukturer, blaandt andet ved
v triagemø
øderne, som foregår morrgen
og
g eftermidda
ag i forbinde
else med vagtskifte.
Fo
or at sikre ett godt samarrbejde melle
em de forske
ellige vagter,, anvendes en
e
ovverlapningsb
bog og kalend
der. Desuden
n bliver alle faglige obseervationer og
g
æ
ændringer
dokumenteret i omsorgssysstemet.
M
Medarbejdern
ne oplyser, aat der hver morgen
m
og i forbindelse m
med vagtskiftte er
trriagemøder.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Medarbejdern
M
ne oplever sttor fleksibilittet og støtte i forhold till at hjælpe hinh
an
nden på de forskellige
f
affdelinger i fo
orbindelse med
m sygdom oog ferie.
De
er er udarbe
ejdet en fastt procedure for,
f
hvorlede
es denne hjæ
ælp skal iværksæ
ættes, når de
er opstår be hov for dette. Medarbejderne opleveer dette som
m en
m
meget
positiv måde at arb
bejde på, og
g oplever at det
d skaber uudvikling og læl
ring.
oordinatorerrne fra de foorskellige afd
delinger mød
der ind på leddelsens konttor
Ko
om
m morgenen. Her ses på , om de rettte kompetencerne er ligeeligligt forde
elt
på
å afdelingern
ne.
Tiilsynet vurde
erer, at der e
er et velfung
gerende sam
marbejde på ttværs af faggrrupper, afde
elinger og vaggter på Pleje
ecentret.
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Medarrbejderkom
mpetence
er og -udviikling

Data
a

eder vurdere
er, at medarrbejderne generelt har de rette komppetencer til
Le
m
målgruppen,
men
m finder n
nu, at der err tid og rum til
t at få løfteet medarbejderne
es kompeten
ncer yderlige
ere.
ette løft fore
egår via team
mudviklingsssamtaler, hvor der ses påå, hvilke kom
mpeDe
te
encer der fre
emadrettet e
er behov for.
De
er er blandt andet komm
met ønsker om
o en større faglighed i fforhold til de
em
mens,
sårpleje og praktikv
kvejlederrolle
en.
Le
edelsen fortæ
æller, at dett første hold
d medarbejde
ere allerede er planlagt til
att komme på praktikvejle
ederkursus.
De
esuden arbejdes der med
d at udvikle og implementere den akktiverende tilga
ang.
De
er afholdes åbne
å
møder,, hvor alle medarbejdere
m
e er velkomnne.
De
erudover forregår der und
dervisning ve
ed sygepleje
ersken. Undeervisningen melm
de
es ud for et år af gangen
n.
Medarbejdere
M
e fortæller, aat der indtil nu kun har været
v
få tilbbud om kurse
er
elller undervissningstilbud.
Ko
olleger og te
eamleder anvvendes mege
et i det dagliige med hen blik på sparrring
og
g udvikling. Desuden opllyser medarb
bejderne, at der på afde lingerne hænger
su
undhedsfaglige artikler, ssom kan bidrage til, at den
d faglige vviden udvikle
es.
Medarbejdern
M
ne fortæller, at der neto
op har været udviklingssaamtaler på alle
a
affdelinger, og
g at der i staarten af næstte år forventtes et udvikllings- og underviisningstiltag..
en fortæller, at hun unde
erviser i sårp
pleje, urinveejsinfektioner,
Syygeplejerske
hyygiejne og pa
alliativ pleje
e i hverdagen
n.
Undervisninge
en deles op, således at so
ocial- og sun
ndhedshjælppere og assisttener får forskelllige underviisningstilbud.
te

Tilsy
ynets
vurd
dering

andplejen ko
ommer og un
nderviser om
mkring mundh
hygiejne, hvoor alle beboeres
Ta
ta
and- og mund
dstatus genn
nemgås, og alle
a medarbe
ejdere får muulighed for at
a
hø
øre, hvorledes den enke lte beboer skal have udfført deres muundpleje.
Tiilsynet har in
ngen bemærrkninger.
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TILSY
YNETS FORMÅL
F
L OG ME
ETODE

4.1

Formål

mber 2015
Septem

I hen
nhold til Rettssikkerhedsslovens § 166 og Service
elovens § 14
48a er komm
munalbestyrrelsen
forpligtet til at føre tilsyn med, hvordaan de komm
munale opga
aver løses, hherunder at sikre
munalbestyrrelse, brugere og pårørrende indsig
gt i den pæ
ædagogik, om
msorg og trrivsel,
komm
der le
everes på de
et enkelte tilbud.
t
Jf. lo
ovgivningen er
e formålet med
m tilsynett:




At påse at
a borgerne får
f den hjællp, de har re
et til efter lo
oven og efterr de beslutninger,
som kommunalbestyrrelsen har tru
uffet.
en er tilrette
elagt og blivver udført på
å en faglig og
g økonomisk forsvarlig måde.
m
At hjælpe
At forebyygge ved at gribe
g
korrige
erende ind fø
ør mindre prroblemer udvvikler sig til alvorligere pro
oblemer.

nene skal de
ermed bidrag
ge til at sikre
e kvaliteten i tilbuddene
e, herunder aat der er ove
erensTilsyn
stemm
melse melle
em gældende
e lovgivning, plejecentre
ets reference
eramme og dden pleje- og
o omsorgsmæssige pra
aksis.
t
med
m
udgangsspunkt i ove
enstående lo
ovgivning ogg retningslinjjer på
BDO’s tilsyn er tilrettelagt
ådet, og omfa
atter tilsyne
et med de orrganisatorisk
ke, personale
e- og pleje- oog omsorgsm
mæssiområ
orhold på dett enkelte ple
ejecenter. T
Tilsynet sættter fokus på hverdagslive
vet for beboe
ere og
ge fo
såled
des også på, hvordan hjæ
ælpen efter deres og de
e pårørendess opfattelse fungerer. De
e fysiske ra
ammers egne
ethed i forho
old til beboe
ernes behov indgår ligele
edes i tilsyneet.
Med udgangspunk
kt i omfatte
ende erfaringger med at føre tilsyn på
p hhv. ældrreområdet og
o det
O udviklet kooncepter forr tilsynsområ
åderne, som gør det muligt at
socialfaglige omrråde har BDO
æring gå op i en højere enhed. BDO
O lægger vægt på, at deen dokumentation,
lade kontrol og læ
f
med tilsyne ne, er anvendelig i det fremadretttede arbejde
e med
der indhentes i forbindelse
mpetenceudviiklingen.
kvalittets- og kom
Det ø
økonomiske tilsyn dvs. tilsynet
t
med
d forbrug, budget, kapa
acitetstilpasnninger etc. indgår
i
efterr aftale med kommunen ikke
i
i BDO’s tilsyn.

4.2

Metod
de

BDO’s tilsynskonccept kombin
nerer en rækkke forskelliige metoder til indsamliing af viden
n, som
endende mettode og en ko
onstruktiv tilgang.
alle ttager afsæt i den anerke
Den a
anerkendend
de og værdsættende tilggang handler om at foku
usere på og lade sig inspirere
af dé
ét, der virkerr på det enke
elte tilbud. D
ærer, at man i fællesskaab søger at identiDette indebæ
ficere
e tilbuddetss resurser, styrker
s
og ggode erfaring
ger. Metode
en er særligg velegnet til
t det
frema
adrettede arbejde med henblik på at få overe
ensstemmelse
e mellem boorgernes og pårørende
es ønsker og forventninger og medarrbejdernes og ledelsens muligheder
m
oog rammer.
Den a
anerkendend
de tilgang ka
an ses som d
det ene ben i tilsynskonc
cepterne, meens det ande
et ben
er strruktureret og stringent metodeanve
m
ndelse. Alle former for dataindsamli
d
ing, som ben
nyttes
i tilsyynet, har udg
gangspunkt i gennemarb
bejdede og affprøvede ska
abeloner.
De an
nvendte mettoder er henholdsvis kva litative interviews, fokusgruppeinte rviews, obse
ervation ogg gennemgan
ng af dokum
mentation. Saamlet set giiver de forsk
kellige metoodiske tilgan
nge en
dybde
egående viden om og de
ermed belægg for at vurdere kvalitete
en af de ydeelser, som be
eboerne modtager på plejecentret
p
.

16

Gribsskov Kommun
ne
Uanm
meldt helhedstilsyn, Helssingegården P
Plejecenter

mber 2015
Septem

Tilsyn
net giver et øjebliksbille
ede baseret på dialog, udsagn, observationer oog gennemga
ang af
dokum
mentation sa
amt det fore
eliggende baaggrundsmatteriale. Tilsy
ynet er derfo
for ikke noge
en garanti for, at alle forhold på tilbuddet
t
til enhver tid lever op til de
d lovgivninggsmæssige krrav og
komm
munalbestyre
elsens forven
ntninger.

4.3

Vurde
eringsska
ala

Efter et ønske fra
a Gribskov Ko
ommune arb
bejder BDO ud
u fra nedenstående vurdderingsskala ved
Helhe
edstilsynene.
1

Ingen, få, eller
e
mindre væsentlige mangler

2

Få manglerr, som relativ
vt nemt vil kkunne afhjælpes ved en målrettet inndsats

3

En del og/e
eller væsenttlige mangle
er, som vil kræve
k
en bev
vidst og mållrettet indsa
ats for
at kunne affhjælpes.

4

En del og/
/eller væsen
ntlige mangller, med be
etydning for patientsikkkerheden, so
om vil
kræve en bevidst
b
og må
ålrettet indssats for at ku
unne afhjælp
pes.

5

Væsentlig kritik.
k
Der er
e fare for paatientsikkerh
heden i en sådan
s
grad, aat det er nø
ødvendigt omgåe
ende at gribe
e ind.

4.4

Tilsyn
nets tilre
ettelægge
else

Tilsyn
nsforløbet be
esluttes og planlægges
p
u
ud fra de om
mstændighed
der, som er gældende fo
or det
tidspunkt, hvor det
d uanmeldte tilsyn forregår. Så vid
dt muligt foregår tilsynett på et tidsp
punkt,
ghed for dialog eller sam
mvær med fle
ere af beboerne.
hvor der er mulig
eredelsen aff tilsynet haar BDO indhe
entet materiiale fra kom
mmunen, herrunder
Til brrug for forbe
eventtuelle kvalittetsstandard
der, vejledniinger og po
olitikker, væ
ærdigrundlagg, oplysninge
er fra
komm
munens hjem
mmeside, lige
esom oplysn
ninger fra ple
ejecentrets egen
e
hjemm
meside har in
ndgået
i det konkrete tilsyn.
De ua
anmeldte he
elhedstilsyn tilsyn
t
gennem
mføres af 1-2
2 tilsynsføre
ende. De tilsyynsførende har
h en
sygep
pleje- og/eller socialfagllig baggrund .
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Ved b
behov for yderligere oply
ysninger kan henvendelse ske til
Direcctor og Lederr af BDO Tilssyn
HELEN HILARIO JØ
ØNSSON
hej@bdo.dk
Kommunerne
es Revision
BDO K
Godkkendt revisionsaktieselska
ab
Havneholmen 29
561 Københa
avn V
DK-15
Tlf.: 33 12 65 45
www.bdo.dk

5.1

Præse
entation af BDO

BDO e
er en privat leverandør af rådgivnin
ng til de dansske kommun
ner, herundeer tilsyn på ældreæ
områ
ådet og socia
alområdet.
er i dag tilsy
yn på såvel ældreområd
det som på det
d sociale område i en
n lang
BDO gennemføre
det omfatter tilsynene plejehjem, hjemrækkke kommuner over hele landet). På ældreområd
mepleje samt træ
ænings- og rehabiliterin
ngscentre. På det socialle område oomfatter tilsynene
o psykiatrio
området, he runder aktiv
vitets- og samværstilbudd, beskæftig
gelsesbåde handicap- og
tilbud
d og alkoholb
behandling.
BDO’s rådgivningsafdeling løsser ud over ttilsynsopgav
ver en lang række
r
forskeelligartede rå
ådgivektorer i de
en kommunale virksomhe
ed. BDO’s råådgivningsafd
deling
ningssopgaver indenfor alle se
beskæ
æftiger i dag
g godt 60 konsulenter m
med kompete
encer, der dæ
ækker bredt både i forhold til
de ko
ommunale se
ektorområde
er og tværgå ende kompe
etencer, som
m fx økonomii, ledelse, ev
valuering m
mm.
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