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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
center.
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 de
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: Balling Ældrecenter, Skivevej 13, 7860 Spøttrup
Leder: Karin Staun Christiansen
Antal boliger: 25
Dato for tilsynsbesøg: Den 3. august 2021
Tilsynets deltagerkreds:
Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med teamkoordinator.
Tilsynet interviewede:
•

Leder, teamkoordinator, 2 beboere og 2 medarbejdere.

Tilsynet havde endvidere dialog med beboere og medarbejdere på fællesarealerne undervejs gennem
tilsynet.
Tilsynet har gennemgået dokumentation for 2 beboere.
Tilsynet blev afsluttet med en tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet.
Tilsynsførende:
Pernille Hansted, Senior Manager, Økonoma og Dp i ledelse.
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2. VURDERING
2.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Vurdering af Balling 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 Balling Ældrecenter. 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 Balling Ældrecenter er et velfungerende center, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for beboerne. Tilsynet vurderer, at ældrecentret
lever op til Skive Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau.
Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som beboerne modtager, leveres med god faglig kvalitet.
Tilsynet vurderer, at der er få mangler i dokumentationen, som let vil kunne korrigeres, dette i forhold til
tilsyn hos beboerne om natten og regelmæssig vejning.
Det er tilsynets vurdering, at ældrecentret er i gang med at genetablere et varieret tilbud om aktiviteter
og sociale arrangementer. Medarbejdernes adfærd og kommunikationsform er respektfuld, venlig og inddra-

gende, og der er en imødekommende kultur på ældrecentret. Der er i øjeblikket flere langtidssyge og en del
ufaglærte medarbejdere på plejecentret, hvilket påvirker hverdagen.
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TILSYNETS ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til ældrecentrets fremadrettede udvikling:
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at døgnrytmeplanen er udfyldt med alle relevante oplysninger,
herunder kan der rettes et særligt fokus på udformning af døgnrytmeplanen for nat, så det er
tydeligt, hvad formålet og medarbejders opgave er ved tilsyn hos beboerne i nattetimerne. Ligeledes anbefales det, at frekvens for vejning overholdes systematisk.
2. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at opretholde det rette kompetenceniveau på
ældrecentret.
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3. DATAGRUNDLAG
3.1
Data

AKTUELLE VILKÅR OG STATUS
Leder oplyser, at der er arbejdet meget med de hygiejniske retningslinjer under COVID19 epidemien, og at der fortsat opretholdes afstand ved måltiderne og en generel høj
hygiejnisk standard. Pt. er der kun restriktioner i forhold til, at pårørende skal vise Coronapas, når de færdes på fællesarealerne på ældrecentret. Der kommer igen frivillige
på ældrecentret, hvilket har stor betydning for beboernes trivsel. Der inviteres fortsat
ikke til, at lokalområdet kan komme til fx åbent hus, hvilket ellers er en tradition på
ældrecentret. Ligeledes inviteres pårørende pt. ikke til at deltage i arrangementer og
fester.
Siden seneste tilsyn er der opnået rutine i arbejdet med triagering. Der arbejdes hertil
med en struktur og planlægning, der sikrer en jævn fordeling af plejetyngden mellem
medarbejderne. Der udarbejdes arbejdsplan dagen før efter en særlig systematik. Leder oplever, at den strukturerede planlægning giver medarbejderne ro og tryghed i arbejdet.
Arbejdet med den personcentrede omsorg, som blev igangsat efter Demensrejseholdets
forløb, gik i stå i forbindelse med COVID-19 epidemien. Der udestår derfor undervisningsforløb omkring nogle af analyseredskaberne og efterfølgende opstart af beboerkonferencer.
Ved seneste tilsyn blev der givet anbefaling om at sikre opfølgning på vejning af beboerne, samt at medarbejderne skal kende til frekvensen for vejning. Leder oplyser, at
der er sat fokus på dette område ad flere omgange. Skive Kommunes ernæringssygeplejerske har netop besøgt ældrecentret i forhold til udarbejdelse af ernæringsscreening.
Der har været arbejdet med at sikre udfyldelse af de generelle oplysninger i dokumentationen og handlevejledende beskrivelser i døgnrytmeplanen, dette ligeledes i forhold
til anbefaling fra tilsynet.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der er arbejdet med tilsynets seneste anbefalinger.
Tilsynet vurderer, at ældrecentret arbejder på at genoptage de normale aktiviteter.
Tilsynet vurderer, at der er fokus på at indføre kvalitetsforbedrende faglige metoder på ældrecentret.

3.2
Data

DET SKRIFTLIGE GRUNDLAG
Der gennemgås dokumentation for to beboere sammen med koordinator.
For begge beboere gælder det, at dokumentationen er opdateret og indeholder fyldestgørende beskrivelser af beboerens samlede helbredssituation, ressourcer og plejebehov. I generelle oplysninger er der beskrevet helbredsoplysninger, ressourcer, mestring
og motivation. Den behandlingsansvarlige læge er angivet under helbredstilstande. Der
er sammenhæng mellem beboernes helbredssituation og beskrivelser i døgnrytmeplanen. Hertil beskrivelser af, hvilke aktiviteter beboerne ønsker. Funktionsevnetilstandene er udarbejdet og opdateret. Der er dokumentation i forhold til klippekortet, og
denne er foretaget med jævn frekvens.
Døgnrytmeplanerne er generelt handlevejledende og individuelt beskrevet, og den matcher beboernes observerede og oplevede behov. I en plan ses gentagelser i medarbejdernes indsatser, som med fordel kan fjernes.
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Der ses enkelte mangler i beskrivelserne af beboernes hverdag. For begge beboere er
indkig om natten ikke handlevejledende beskrevet.
For en beboer findes regelmæssig vejning, mens der for den anden beboer mangler vejninger.
Der findes relevant dokumentation af beboernes anvendelses af klippekortet. Koordinator viser tilsynet, hvordan der arbejdes systematisk med at sikre udførelse af klippekortsordningen.
Dokumentationen er formuleret i et fagligt og professionelt sprog.
Medarbejderne anvender dokumentationen til at holde sig orienteret om beboernes status, og de beskriver sammenhæng mellem triageringen og dokumentationen. Kontaktpersonen har det overordnede ansvar for, at døgnrytmeplanerne er ajourførte. Aftenog nattevagt har ansvar for deres del af dokumentationen.
Der kan søges hjælp og sparring hos sygeplejerske og koordinator samt en superbruger.
Der findes en mappe med instruks til dokumentationsarbejdet.
Tilsynets vurdering - Score 4
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i høj grad lever op til indikatorerne for god dokumentationspraksis.
Dokumentationen fremstår overordnet opdateret, fyldestgørende og opbygget med en god systematik,
ligesom dokumentationen indeholder afvigelser i beboernes tilstand. Beboernes behov for pleje og omsorg er generelt handlevejledende beskrevet i døgnrytmeplanerne med udgangspunkt i beboernes helhedssituation og ressourcer. Der findes enkelte mindre mangler i begge døgnrytmeplaner samt mangler i
en beboers dokumentation af vejning. Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og professionelt sprog.
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. Den ene beboer udtrykker et grundlæggende ønske om at bo i en bolig uden for ældrecentret. Dette præger
mange af beboers udsagn under tilsynet. Beboer er i dialog med medarbejderne om
dette. Beboer udtrykker samtidig, at ældrecentret er velfungerende og den bedste mulighed, når man ikke bor i selvstændig bolig. Medarbejderne er bekendt med beboers
oplevelser.
En beboer mener ikke, at der er rent i boligen. Tilsynet vurderer, at begge boliger
fremstår ryddelige og rene på tilsynsdagen. Beboernes ønsker og vaner efterkommes
generelt i forbindelse med pleje og praktisk hjælp. Beboerne er trygge ved den indsats,
der ydes i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger.
Medarbejderne sikrer, at beboerne modtager den nødvendige pleje og omsorg. Arbejdet tager udgangspunkt i døgnrytmeplanen og triageringen, og beboernes ønsker og behov indgår i tilrettelæggelse af plejen. Beboernes status gennemgås på personalemøderne, hvor alle medarbejdere er samlet, så der sikres sammenhæng og kontinuitet i
plejen.
Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering. Det
er medarbejdernes oplevelse, at beboergruppen er blevet mere plejekrævende, og det
udfordrer hverdagsrehabiliteringen for mange af beboerne. Beboerne inviteres gerne
med i små opgaver, fx i køkkenet, og ældrecentrets økonoma beskriver, hvorledes beboerne inddrages. Der er fokus på ikke at overkompensere for beboernes funktionstab,
fx i forhold til beboernes spiseevne.
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Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes sundhedsfremmende og forebyggende. Der er fokus på beboernes ernæring, og beboerne vejes generelt efter instruksen en gang pr. måned, mens beboere i vægttab vejes oftere. Der arbejdes ligeledes med kostkort for de beboere, der har ernæringsproblematik. Medarbejderne oplever, at der arbejdes meget med at nøde og kræse for beboerne.
Der er taget hånd om alle observerbare risici - fysiske, psykiske, mentale og sociale.
Tilsynets vurdering - Score 5
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for personlig pleje og
støtte.
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige støtte og pleje er meget høj, og at beboerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, og at de er trygge ved den samlede indsats.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til beboerne, og de har målrettet fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende tilgang.

3.4
og

MAD OG MÅLTIDER
En beboer står selv for de fleste af dagens måltider, og beboer spiser således kun den
varme mad på ældrecentret. Den anden beboer er meget tilfreds med madens kvalitet,
og beboer oplever, at retterne er genkendelige.
En beboer mangler, at der samtales mere under måltidet. Beboer oplever, at de øvrige
beboeres funktionsniveau er lavt, og at dette gør, at det ikke er muligt at opretholde
en samtale med dem. Den anden beboer synes, at måltiderne er hyggelige.
Medarbejderne har relevante overvejelser vedrørende ”det gode måltid”. Der er planer
for, at beboerne igen må sidde tættere sammen i spisestuen. Maden portionsanrettes
fortsat til beboerne af hygiejniske hensyn. Der er fokus på at sikre gode rammer for
måltidet ved at pynte bordene og sikre ro under måltidet. Medarbejderne sidder med
ved bordet og understøtter måltidet. Der er enkelte beboere, der spiser i egen bolig.
Medarbejderne kan redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til måltider.
Der er plan for at ernæringsscreene beboerne fremadrettet, Det er medarbejdernes oplevelse, at man allerede er rigtig gode til at understøtte beboerne ernæringsmæssigt i
et tværfagligt samarbejde mellem køkken og pleje.

Tilsynets vurdering - Score 5
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for mad og måltider.
Beboerne er tilfredse med madens kvalitet. En beboer savner mere samtale ved måltidet. Beboerne oplever, at der tages hensyn til, hvilken mad de ønsker at spise, og hvor de ønsker at indtage måltiderne.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med at sikre det
gode måltid. Der arbejdes med at ernæringsfaglige tiltag, og der er plan for det fremtidige arbejde
med ernæringsscreening.
Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der skabes gode rammer for måltidet, og hvorledes der arbejdes tværfagligt med beboernes ernæring.
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KOMMUNIKATION OG ADFÆRD
Beboerne vurderer, at der er en god omgangstone på ældrecentret, og at medarbejdernes adfærd er respektfuld. Kommunikationen målrettes og tilpasses den enkelte beboers tilstand og behov. En beboer oplever at have manglet kontakt til andre under COVID-19 epidemien. En beboer værdsætter, at medarbejderne også bringer humor ind i
hverdagen.
Medarbejderne kan relevant redegøre for en god omgangstone og for, hvad der lægges
vægt på i kommunikationen med beboerne. Her fremhæves dialog i øjenhøjde, og at
kropssproget er en vigtig del af kommunikationen. Der kommunikeres med værdighed,
og berøring og humor indgår i hverdagen. Medarbejderne fremhæver et demenskursus
som et godt bidrag til at sikre en god kommunikation. Medarbejderne er gode til at
skifte opgaver indbyrdes, så man ikke kører træt i sin kommunikation med beboerne.
Ved observation under tilsynet kan der konstateres en venlig omgangstone og god stemning på fællesarealerne.

Tilsynets vurdering - Score 5
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for kommunikation og adfærd
Beboerne oplever, at der er en god omgangstone, og at medarbejdernes adfærd er respektfuld. Kommunikationen målrettes og tilpasses den enkelte beboers tilstand og behov.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med beboerne.

3.6
Data

SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE
Beboerne vurderer, at de har selvbestemmelse. Beboerne oplever, at pårørende er velkomne på ældrecentret, og de fortæller ligeledes om de frivillige og en besøgsven. Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter, såsom gudstjeneste, gåture til Brugsen og
bankospil.
En beboer fortæller, at det er dejligt at ligge længe i sengen nogle morgener, og at
medarbejderne respekterer beboers lyst til dette. Andre dage vil beboer gerne have
hjælp til at komme tidligt op. Under COVID-19 epidemien har beboer savnet nogle af
klippekortsaktiviteterne meget. Tilsynet ser i dokumentationen, at beboer anvender sit
klippekort regelmæssigt.
Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes med beboernes selvbestemmelsesret. Medarbejderne oplever, at der er mange aktivitetstilbud på ældrecentret,
og at huset er kendt for at være et ældrecenter med mange aktiviteter. Tilsynet forevises aktivitetsplan for august måned. Der afholdes beboer-/pårørendemøder, hvor man
drøfter forskellige ønsker og behov. Der er en velfungerende systematik for afvikling af
klippekortsordning.

Tilsynets vurdering - Score 5
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne for selvbestemmelse og
medindflydelse.
Beboerne er generelt tilfredse med at bo på ældrecentret og oplever at have selvbestemmelse.
Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en engageret og refleksiv måde redegøre for, hvorledes der
sikres selvbestemmelse og medindflydelse for beboerne.
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KOMPETENCER OG UDVIKING
Leder fortæller, at der er rekrutteringsproblemer for alle faggrupper. Der arbejdes
med at opkvalificere de medarbejdere, der arbejder på ældrecentret. Ældrecentrets
sygeplejerske er tæt inde over introduktion til dosering, og sygeplejersken udfører eftertælling af medicin. Leder oplever, at der er meget få doseringsfejl.
Afvikling af kurser har ligget stillet under epidemien. I Lokalområde 2 har der været
fælles undervisning i forskellige temaer for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der har været afholdt undervisning i sårplejeprodukter, og der er plan for undervisning i stomipleje. Der arbejdes med kompetenceskema.
Der er vidensdeling under triageringen og ved personalemøderne, der afholdes minimum hver anden måned. På personalemøderne udføres beboergennemgang af nogle udvalgte beboere - på sigt skal dette udvikles til at være særskilte beboerkonferencer.
Medarbejderne fortæller, at der inviteres faglige specialister til at undervise på ældrecentret, og at de i hverdagen modtager hjælp og sparring fra sygeplejersken.
Skive Kommunes plejehjemskøkkener har fælles møder, hvor der er undervisning ved
klinisk diætist og ernæringssygeplejersken.
Der er ikke overlap i vagter, men det sker alligevel i praksis.
Medarbejderne oplever, at en høj andel af ufaglærte medarbejdere på ældrecentret og
fire langtidssyge har påvirket kvaliteten i hverdagen på ældrecentret.

Tilsynets vurdering - Score 4
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i høj grad lever op til indikatorer for kompetencer og udvikling.
Tilsynet vurderer, at hverdagen er påvirket af, at der er mange ufaglærte medarbejdere på ældrecentret.
Tilsynet vurderer, at der er mulighed for sparring og undervisning.

3.8
Data

FYSISKE RAMMER
Plejehjemmet fremstår lyst og venligt. Der er en skærmet gårdhave med blomster, havemøbler og en pavillon, som der er adgang til fra fællesarealet.
Rammerne er tilpasset beboernes behov, og der er mulighed for at sættes sig mange
steder på ældrecentret. Spisestuen er pyntet med friske blomster på alle borde.
Der er en god stemning på fællesarealet, hvor beboerne samles til middagsmaden.
Leder oplyser, at der er planer om at dekorere gangarealerne for at skabe mere stemning og genkendelighed.
Der er dertil planer om at lave et område for dagplejebørn i gårdhaven til glæde for
beboerne.
Medarbejderne oplever, at der mangler depotplads til sygeplejeartikler.

Tilsynets vurdering: Score 5
Tilsynet vurderer, at ældrecentret i høj grad lever op til indikatorerne for fysiske rammer.
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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 borgerne 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, Ældrecentrets 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 borgernes 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 Borgerne modtager på Ældrecentret.
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 borgere 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 borgerne

•

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 borgerne

•

En del 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
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne

•

Få elementer i indikatorerne er opfyldt

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger.

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen
SCORE: 1

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt
•

Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at
afhjælpes

•

Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne

•

Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er
nødvendigt omgående at gribe ind

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger.

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen
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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 Ældrecentrets 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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