Tilsynsrapport

Skive Kommune
Pleje og Visitation
Roslev Plejecenter

Uanmeldt tilsyn
Marts 2021

UANMELDT TILSYN 2021

ROSLEV PLEJECENTER

SKIVE KOMMUNE

INDHOLD
1.

INDLEDENDE OPLYSNINGER .......................................................................4

2.

VURDERING ..........................................................................................5
2.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING ............................................................. 5

2.2

TILSYNETS ANBEFALINGER ..................................................................... 6

3.

DATAGRUNDLAG ....................................................................................7
3.1

AKTUELLE VILKÅR OG STATUS................................................................. 7

3.2

DET SKRIFTLIGE GRUNDLAG ................................................................... 7

3.3

PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK HJÆLP ....................................................... 8

3.4

MAD OG MÅLTIDER .............................................................................. 9

3.5

KOMMUNIKATION OG ADFÆRD ................................................................ 9

3.6

SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE .................................................. 10

3.7

KOMPETENCER OG UDVIKING ................................................................ 10

3.8

FYSISKE RAMMER .............................................................................. 11

4.

TILSYNETS FORMÅL OG METODE ............................................................... 12
4.1

FORMÅL ........................................................................................ 12

4.2

METODE ........................................................................................ 12

4.3

VURDERINGSSKALA ............................................................................ 13

4.4

TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE ............................................................. 14

2

UANMELDT TILSYN 2021

ROSLEV PLEJECENTER

SKIVE KOMMUNE

Forord
Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget.
Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering
og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt om det konkrete
plejecenter.
Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som
nævnt optræder indledningsvist i rapporten.
Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen.
Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO.
Med venlig hilsen

Birgitte Hoberg Sloth
Partner
Mobil: 2810 5680
Mail: bsq@bdo.dk
Partneransvarlig

Mette Norré Sørensen
Senior Manager
Mobil: 4189 0475
Mail: meo@bdo.dk
Projektansvarlig

Tilsynet er altid udtryk for et
øjebliksbillede og skal derfor
vurderes ud fra dette.
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1. INDLEDENDE OPLYSNINGER
Oplysninger om tilsynet
Navn og Adresse: Roslev Plejecenter, Æblevej 2, 7870 Roslev
Leder: Charlotte Andersen
Antal boliger: 23
Dato for tilsynsbesøg: Den 23.marts 2021
Tilsynets deltagerkreds:
Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med områdeleder og teamkoordinator
Tilsynet interviewede:
•

Leder, plejecentersygeplejerske, to beboere og tre medarbejdere.

Tilsynet havde desuden dialog med medarbejdere og beboere på fællesarealerne undervejs gennem tilsynet.
Tilsynet har gennemgået dokumentation for to beboere.
Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til områdeleder om tilsynsforløbet.
Tilsynsførende:
Else Marie Seehusen, Manager, sygeplejerske, SD/DSH
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2. VURDERING
2.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Vurdering af Roslev Plejecenter
Det skriftlige grundlag

Tema/Indikator

Pleje- omsorg og praktisk hjælp
Mad og måltider
Kommunikation og adfærd

Selvbestemmelse og medindflydelse
Kompetencer og udvikling
Fysiske rammer
1

2

3

Score

4

5

BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Roslev Plejecenter. BDO er kommet
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.
Det er tilsynets overordnede vurdering, at Roslev Plejecenter er et meget velfungerende plejecenter, som
har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for beboerne. Tilsynet vurderer, at plejecentret lever op til Skive Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau.
Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som beboerne modtager på plejecentret, leveres med høj
faglig kvalitet, herunder at der er fokus på en hverdagsrehabiliterende og sundhedsfremmende indsats, samt
at der arbejdes systematisk med opfølgning på beboernes ernæringsmæssige tilstand.
Det er tilsynets vurdering, at plejecentrets indsats i forhold til aktiviteter er velorganiseret, hvor der lægges
plan for aktiviteter hver uge. Desuden ses dokumentation for klippekortstilbud hos den enkelte beboer.
Ligeledes afspejler medarbejdernes adfærd/kommunikationsform, at der på plejecenteret er en imødekommende kultur, hvor medarbejderne har en feedback-kultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.
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TILSYNETS ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Plejecentrets fremadrettede udvikling:
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at få dokumenteret beboernes livshistorie.
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3. DATAGRUNDLAG
3.1
Data

AKTUELLE VILKÅR OG STATUS
Der blev ikke givet anbefalinger til plejecentret ved tilsynet i 2020.
Aktuelt har plejecentret fire ledige boliger.
Plejecentret havde COVID-19 udbrud i efteråret og har kørt fem testrunder. Alle beboere
er nu færdigvaccinererede, og en stor del af medarbejderne er ligeledes vaccinerede.
Leder forventer, at der er lempelser på vej i de nuværende restriktioner. Der er fortsat
massivt fokus på infektionshygiejne for at sikre niveauet.
Der arbejdes systematisk med triagering. Som en del af den faglige udvikling udtrækker
plejecentersygeplejersken temaer til undervisning, hvor blandt andet ernæring og forebyggelse af urinvejsinfektioner har været i fokus. Medarbejderne har løbende arbejdet
med mad og måltider, men har været udfordret med afvikling af det gode måltid på
grund af Corona restriktioner. Til at understøtte det gode måltid og den ernæringsfaglige
indsats er de kostfaglige medarbejderes ressourcer omlagt til også at være til stede i
aftenvagten med særligt blik for anretning, servering og dialog med beboere og medarbejdere om maden og måltidet.
Plejecentret har været lukket ned for frivillige. Driften af kiosken, som de frivillige normalt driver, er derfor lagt over på medarbejderne. Dette har givet anledning til en intern
dialog på plejecentret i forhold til, hvilket formål der er med kiosken, og om der fremadrettet er basis for en kiosk, eller om beboerne i stedet skulle tilbydes en tur i
byen/Brugsen. Leder vil opstarte dialog med de frivillige i takt med, at plejecentret igen
åbner for at se på muligheder i deres værdifulde indsats. Aktiviteterne i samarbejde med
de frivillige er så småt ved at starte op igen med udendørs tilbud. Klippekortsydelser
planlægges i det enkelte afsnit og udføres af de faste medarbejdere.
I uge 36 har plejecentret meldt sig til at deltage i Royal siterun, som er udbudt på landsplan. Det giver en lang række aktiviteter med at træne beboere (og medarbejdere) op
til at deltage. Tiltaget er en del af ”Bevæg dig for livet”, som Skive Kommune er med i.
Dokumentationspraksis er til stadighed et fokusområde, f.eks. har medarbejderne oplevet usikkerhed omkring ansvarsområde i Nexus, og der er nu igangsat udarbejdelse af
arbejdsgangsbeskrivelse. På længere sigt er der overvejelser om audit på dokumentation.
Som et nyt tiltag har medarbejderne fået adgang til egen vagtplan med app’en MinTid.
Det giver f.eks. en øget frihed i forhold til afspadsering.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at plejecentret arbejder med en række tiltag til fortsat udvikling af den samlede kvalitet.

3.2
Data

DET SKRIFTLIGE GRUNDLAG
Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende, og beboernes behov
for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i døgnrytmeplanen og tager udgangspunkt i beboerens helhedssituation og ressourcer. Der er lagt vægt på at beskrive beboernes kognitive udfordringer samt særlige opmærksomhedspunkter i forhold til andre
praktiske oplysninger. Der ses generelle oplysninger med helbredsoplysninger, ressourcer, mestring og motivation på begge beboere, men der er ikke dokumentation for beboernes livshistorier.

7

UANMELDT TILSYN 2021

ROSLEV PLEJECENTER

SKIVE KOMMUNE

Der er tilstande med indsatser, indsatsmål og handlingsanvisninger. I begge journaler er
der relevante målinger, herunder vægtkontroller, beboerne er triagerede, og der ses
aktuelle observationsnotater. Desuden ses dokumentation for klippekortets anvendelse,
og på begge beboere ses dokumentation for stillingtagen til HLR(Hjertelungeredning).
Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og professionelt sprog og matcher beboernes
oplevede behov.
Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Kontaktpersonen har det
overordnede ansvar for, at døgnrytmeplanen er fyldestgørende og opdateret, og plejecentersygeplejersken er tovholder på helbredsoplysninger. Medarbejderne redegør for,
at der løbende dokumenteres direkte i tilknytning til opgaven, samt at døgnrytmeplanen
og tilstande tilrettes, f.eks. på triagemøder og beboerkonferencer. Medarbejderne tilgår
dokumentationen på mobile enheder og har adgang til PC.
Tilsynets vurdering Score: 4
Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne for god dokumentationspraksis.
Dokumentationen fremstår med en faglig og professionel standard og har få mangler i opfyldelsen og lever
op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med dokumentationen, herunder hvordan der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen.

3.3
Data

PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK HJÆLP
Beboerne oplever, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og de er begge meget
tilfredse med hjælpen og siger, at det på ingen måde kan blive bedre. Den ene beboer
er særligt tilfreds med at have fået det meget bedre efter at være flyttet ind. Begge
beboere oplever, at de har indflydelse på hjælpen, og at de får den som aftalt, samt at
det altid er muligt at få mere hjælp, når der er ekstra behov. Beboerne deltager begge
i daglige opgaver, bl.a. den daglige personlige pleje. Medarbejderne kender opgaverne,
og begge er særdeles trygge ved den samlede indsats, der ydes i forhold til deres
sundhedsmæssige problemstillinger.
Medarbejderne sikrer, at beboerne modtager den nødvendige pleje og omsorg samt en
sundhedsfremmende indsats med bl.a. systematisk triagering. På det daglige triagemøde
gennemgås beboernes aktuelle tilstand, og i vagtskifte mellem dag og aften og igen til
nat gennemgår de fremmødte medarbejdere tavlen for evt. ændringer. Alle ændringer
dokumenteres i omsorgssystemet. Medarbejderne oplever, at der er en god dialog med
teamkoordinator, som fordeler medarbejdere til de enkelte afsnit, hvor der tages afsæt
i kompetencer, opgaver og relationer. Medarbejderne redegør reflekteret for, at hverdagsrehabilitering indgår integreret i den daglige opgaveløsning, hvor de motiverer, støtter og guider beboerne til at bevare deres færdigheder. Medarbejderne har en løbende
dialog om beboerne og sikrer, at hjælpen løbende tilrettes med ændringer, der opstår,
og ligeledes, at alle har en fælles tilgang til opgaveløsningen. Medarbejderne giver et
eksempel på, hvordan de med støtte af teknologi har fået afdækket en beboers toiletvaner, og dermed nu yder hjælpen, så beboers værdighed bevares.
Der er taget hånd om observerbare fysiske, psykiske, mentale og sociale risici, og beboerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for pleje omsorg og praktisk
støtte.
Beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje og oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser og er trygge ved den samlede indsats.
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Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til beboerne
og har målrettet fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende tilgang.

3.4
Data

MAD OG MÅLTIDER
Den ene beboer er særdeles tilfreds med mad og måltider, og er som noget nyt begyndt
at spise grøntsager. Begge beboere oplever maden som veltillavet. Den ene spiser fast i
fællesskabet og hygger sig med det, hvor den anden beboer vælger fællesskabet til og
fra afhængig af, hvad beboer har lyst til.
Medarbejderne har relevante overvejelser vedrørende ”det gode måltid”, hvor rammerne dog er ændret på grund af COVID-19 situationen, men hvor de fortsat har fokus
på beboernes relationer indbyrdes. Der er et tæt samarbejde med de kostfaglige medarbejdere i forhold til beboernes ønsker til mad, drikkevarer, frugt, grønt og evt. behov
for særkost. Der arbejdes med vægtkontroller, som ligger på kørelisten. Alle beboere
triageres på vægt, og ved afvigelser udarbejdes tilstand og handlingsanvisning, f.eks.
særkoster eller hyppigere vægtkontroller.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for mad og måltider.
Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet og rammerne omkring måltidet.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med at sikre det
gode måltid. Ernæringsindsatsen er fagligt og professionelt dokumenteret og har få mindre væsentlige
mangler.

3.5
Data

KOMMUNIKATION OG ADFÆRD
Beboerne er særdeles tilfredse med medarbejderne og tilkendegiver, at der er en god
omgangstone på plejecentret, hvor en fremhæver, at der er en dejlig stemning. Medarbejderne opleves som omsorgsfulde og imødekommende, og den ene udtrykker, at der
er plads til drillerier. Begge oplever at blive respekteret, hvor den ene beboer giver
udtryk for selv at kunne sige fra, hvis det skulle være nødvendigt.
Medarbejderne redegør for, at kommunikation og adfærd er på beboernes præmisser, og
at den individuelle tilgang sikres gennem dialog med beboere/pårørende og kendskab til
beboers ønsker og vaner. De omstiller sig i forhold til den enkelte beboer og fortæller,
at de er gode til at vende de svære situationer i medarbejdergruppen, hvor medarbejderne går i dybden med at finde forståelse for beboeres/pårørendes situation. Medarbejderne er opmærksomme på, at kommunikationen er ordentlig og kan tage uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd op med hinanden. Medarbejdernes oplevelse er, at deres
indsats i forhold til pårørendesamarbejdet medvirker til et lavt konfliktniveau.
Under rundgang på plejecentret og ved interview med medarbejderne observeres en respektfuld og anerkendende kommunikation.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for kommunikation og adfærd.
Beboerne er særdeles tilfredse med medarbejderne og oplever en god omgangstone og respektfuld adfærd.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en engageret og refleksiv måde målrettet redegøre for,
hvorledes der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med beboerne.
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SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE
Begge beboere er meget tilfredse med at bo på plejecentret, hvor den ene beboer dog
hellere ville bo hjemme, men bekræfter en oplevelse af livskvalitet ved at bo på plejecentret. Begge gør en indsats for selv at være aktive i forhold til hverdagen og være mest
muligt selvhjulpne. De får begge tilbudt fælles aktiviteter, som de deltager i, samtidig
med, at de også har aktiviteter i egen bolig. Der er dog ikke så mange aktiviteter i øjeblikket på grund af restriktioner. Begge beboere fortæller om stor imødekommenhed på
plejecentret.
Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes beboerne sikres selvbestemmelse, bl.a. at
der arbejdes målrettet med at skabe den gode relation, den individuelle dialog med beboere og pårørende og i at møde beboerne på deres præmisser. Der arbejdes systematisk
med indflytningssamtaler, og en gang årligt afholdes kvalitetsmøde med beboer, pårørende, kontaktperson og plejecentersygeplejerske. Der er et godt samarbejde med plejecenterlægen, som bl.a. er med i dialogen omkring beboers ønske til evt. HLR. Dette
emne indgår samtidig i det årlige kvalitetsmøde.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for selvbestemmelse og
medindflydelse.
Beboerne er særdeles tilfredse med at bo på plejecentret og oplever at have selvbestemmelse og medindflydelse.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en engageret og refleksiv måde redegøre for, hvorledes der
sikres selvbestemmelse og medindflydelse for beboerne.

3.7
Data

KOMPETENCER OG UDVIKING
Leder oplyser, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med plejecentersygeplejerske, social- og sundhedsmedarbejdere, kostfaglige medarbejdere, pedel og husassistenter. Leder oplyser, den nuværende bemanding er tilstrækkelig, men at plejecentret er udfordret på rekruttering og har et ønske om at kunne ansætte flere social- og
sundhedsassistenter for yderligere at styrke den sundhedsfaglige kvalitet. Så vidt det er
muligt, ansættes de nyuddannede social-og sundhedshjælpere i Område 1. Der samarbejdes med kommunens specialistfunktioner, bl.a. demenskoordinator og ernæringssygeplejerske.
Medarbejderne oplever et godt tværfagligt samarbejde med gode sparringsmuligheder
dels i det praksisnære sammen med plejecentersygeplejerske dels i de forskellige mødefora, herunder triagemøder og fællesmøder for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i distriktet. Alle er gode til at bruge hinandens kompetencer - også på tværs
af afdelinger og fagligheder - både til beboernære opgaver og til oplæring i nye opgaver.
Medarbejderne oplever ligeledes, at nye kolleger og elever bringer ny viden og nye perspektiver ind i opgaveløsningen.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for kompetencer og udvikling.
Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og i høj grad mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs.
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FYSISKE RAMMER
Der er ikke ændret på de fysiske rammer siden sidste tilsyn. Plejecentret fremstår med
imødekommende lyse fysiske rammer. Rammerne tilgodeser beboernes behov, og de er
alle meget tilfredse med boligerne. På fællesarealer ses hjemlig indretning, der indbyder
til ophold og sociale aktiviteter, og overalt på plejecentret er der opsat spritdispensere
og vejledende opslag i forhold til Corona restriktioner.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at plejecentrets fysiske rammer i meget høj grad lever op til indikatorerne.
De fysiske rammer er indrettet og møbleret i forhold til at imødekomme målgruppen.
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE
4.1

FORMÅL

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbe styrelsen forpligtet til
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.
Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:
• At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.
Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse
mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.
Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

4.2

METODE

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.
Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resurser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på
at få overensstemmelse mellem beboernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og
ledelsens muligheder og rammer.
Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.
De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation.
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som Beboerne modtager på plejecentret.
Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold
på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.
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VURDERINGSSKALA

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala:

VURDERING
SCORE: 5

SCORE: 4

SCORE: 3

SCORE: 2

VURDERINGSGRUNDLAG
Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt
•

Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen

•

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

•

Tilsynet har ingen anbefalinger

•

Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemeldingen og noteres som bemærkning i rapporten

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 beboere

•

Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger

Indikatorerne er i middel grad opfyldt
•

Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af beboere

•

En del af elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger.

Indikatorerne er i lav grad opfyldt
•

Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for
beboernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af beboerne

•

Få af 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 beboerne

•

Der er fare for beboernes 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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TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt,
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for
dialog eller samvær med flere af beboerne.
Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside,
ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.
De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sundhedsfaglig baggrund.
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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 sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet 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 kommunale 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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