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Forord
Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget.
Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering
af plejeboligerne og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt
om plejeboligerne.
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 Sloth
Partner
Tlf.: 2810 5680
E-mail: bsq@bdo.dk
Partneransvarlig

Gitte Ammundsen
Senior Manager
Tlf. 4189 0506
gia@bdo.dk
Projektansvarlig

Tilsynet er altid udtryk for et
øjebliksbillede og skal derfor
vurderes ud fra dette.
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1. VURDERING
1.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det overordnede indtryk af Plejeboligerne Hareskovbo er, at forholdene kan karakteriseres som
Meget tilfredsstillende
Tilsynet vurderer, at der er fulgt målrettet op på anbefalingen fra sidste års ekstraordinære tilsyn. Det er
tilsynets vurdering, at der er fokus på indsatser, der understøtter det målrettede og strukturerede kvalitetsarbejde på Hareskovbo.
Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til pleje og praktiske opgaver, som de har behov for. Beboerne
er tilfredse med såvel omfanget som kvaliteten af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne
har en god faglig forståelse for arbejdet med personlig pleje og praktisk hjælp, herunder den rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at en enkelt bolig trænger til rengøring, herunder beboers stuegulv, fodskammel og hjælpemiddel.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne. Det er tilsynets vurdering,
at medarbejderne fagligt kan redegøre for overvejelser i forhold til afholdelse af måltider, der understøtter
beboernes oplevelse af livskvalitet. Det er tilsynets vurdering, at der er et særdeles tilfredsstillende fokus
på at inddrage beboerne i forhold til mad og menuplan. Tilsynet vurderer, at en medarbejder i en konkret
situation i mindre grad udfører korrekt støtte til indtagelse af morgenmåltidet.
Tilsynet vurderer, at Hareskovbo har et varieret tilbud om træning og aktiviteter for beboerne. Det er
tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med tilbuddene. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan trænings- og aktivitetstilbuddet er organiseret. Medarbejderne er fagligt bevidste om
betydningen af, at beboerne understøttes i at have en aktiv og meningsfuld hverdag.
Tilsynet vurderer, at der er en individuel, respektfuld og anerkendende kommunikation imellem medarbejdere og beboere på fællesarealerne. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at have en god kontakt
til medarbejderne. Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. Tilsynet vurderer, at nogle medarbejdere agerer
mindre fagligt korrekt, idet der sker faglige drøftelser omkring beboere på et fællesarealer.
Det er tilsynets vurdering, at der under observationsstudierne kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. Kommunikationen er afstemt beboernes individuelle behov. Hjælpen til personlig
pleje og omsorg udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang samt ud fra den enkelte beboers
særlige behov, ønsker og vaner. Beboernes selvbestemmelsesret sikres ved, at beboerne inddrages på en
naturlig måde i såvel tilrettelæggelsen som udførelsen af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne og brug af værnemidler under forløbene.
Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tryghed og velvære ved at modtage hjælpen.
Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at sikre den nødvendige faglighed og udvikling på
Hareskovbo. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at de har de nødvendige faglige kompetencer og er tilfredse med mulighederne for kompetenceudvikling.
Tilsynet vurderer, at organiseringen og rammerne på Hareskovbo understøtter muligheden for et godt tværfagligt samarbejde.
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BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet
gennem interviews og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

1.2

TILSYNETS ANBEFALINGER

Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at alle medarbejdere har fagligt kendskab til, hvordan der udføres korrekt støtte til indtagelse af måltid.
2. Tilsynet anbefaler, at der følges op på rengøringen i en konkret beboers bolig samt i forhold til beboers hjælpemiddel.
3. Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på, at medarbejderne ikke har faglige drøftelser omkring
beboerne på fællesarealerne.
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2. OPLYSNINGER OM PLEJEBOLIGER
Oplysninger om plejeboligerne og tilsynet
Navn og adresse: Plejeboligerne Hareskovbo, Skovalléen 8, 2880 Bagsværd
Forstander: Astrid Guldberg
Antal boliger: 82 boliger
Dato for tilsynsbesøg: Den 17. maj 2021
Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:
•

Interview med forstander

•

Interview af tre beboere

•

Observationsstudier

•

Gruppeinterview med tre medarbejdere (to social- og sundhedshjælpere og en social- og sundhedsassistent)

Yderligere har tilsynet dialog med beboere og medarbejdere under rundgang på fællesarealerne.
Tilsynsførende:
Seniorkonsulent Christina Frederikke Olsson, Kandidat i folkesundhedsvidenskab
Senior Manager Gitte Ammundsen, Sygeplejerske
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3. DATAGRUNDLAG
3.1
Data

OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN
Ledelsen:
Tilsynet indledes med, at Hareskovbos to afdelingssygeplejersker redegør for opfølgning
på den samlede anbefaling fra sidste års ekstraordinære tilsyn. Afdelingssygeplejerskerne
fortæller, at der som opfølgning på anbefalingen blev udarbejdet en handleplan med fokus på hygiejne, unødige forstyrrelser under plejen og dialog med beboerne. Som en del
af handleplanen udfører Hareskovbos afdelingssygeplejersker observationsstudier af plejen ud fra et skema, som er udarbejdet. Der udføres som udgangspunkt observationsstudier tre gange om ugen efter behov. Observationsstudierne giver anledning til faglig refleksion og drøftes i plenum med de øvrige medarbejdere. Ifølge afdelingssygeplejerskerne giver observationsstudierne god mening og gode faglige refleksioner og læring til
både ledelse og medarbejdere. Som en del af opfølgningen holdes medarbejderudviklingssamtaler i forlængelse af observationsstudierne.
Der er udarbejdet lommeguides i forhold til håndhygiejne, som udleveres til nye medarbejdere sammen med personalehåndbogen og demenshåndbogen. Tilsynet får vist et eksemplar af lommeguiden, der indeholder guides til håndhygiejne, korrekt udførelse af
håndvask samt korrekt udførelse af hånddesinfektion.
Afdelingssygeplejerskerne fortæller, at der ligeledes er udarbejdet et skema til observationsstudier af måltidet, hvor afdelingssygeplejerskerne skal sidde med til måltiderne og
observere ud fra nogle specifikke parametre relateret til principperne for det gode måltid. Observationsstudierne skal give anledning til refleksion i forlængelse af måltiderne.
Vedrørende COVID-19 fortæller afdelingssygeplejerskerne, at Hareskovbo har været skånet for udbrud. I begyndelsen af pandemien blev der indført morgenmøder med deltagelse af Hareskovbos sygeplejersker, afdelingssygeplejersker og forstander for at tage en
status på situationen i forhold til Hareskovbo og komme eventuelle problematikker i forkøbet. Morgenmøderne afholdes fortsat et par gange om ugen. Det giver en tryghed, at
alle beboerne nu er vaccinerede.
Ifølge afdelingssygeplejerskerne er værdighedspolitikken en del af det daglige arbejde
med fokus på medarbejdernes tilgang, kontakt og relation til medarbejderne. Afdelingssygeplejerskerne har fokus på, at medarbejderne inddrager beboerne, er etiske i deres tilgang, og at de har hjertet på det rette sted.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der er fulgt målrettet op på anbefalingen fra sidste års ekstraordinære tilsyn. Tilsynet vurderer, at der er fokus på indsatser, der understøtter det målrettede og strukturerede kvalitetsarbejde på Hareskovbo.

3.2

HVERDAGENS PRAKSIS

3.2.1

Personlig pleje og praktisk hjælp herunder rehabilitering

Data

Observation:
Beboerne fremstår soignerede og i trivsel. To ud af tre boliger er rene og ryddelige, og
beboernes hjælpemidler er rengjorte. I en enkelt bolig observerer tilsynet, at gulvet
trænger til rengøring, og det samme er tilfældet for beboers fodskammel og hjælpemiddel.
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Beboere:
Beboerne oplever at modtage den hjælp, de har behov for. To ud af tre beboere er bekendte med deres kontaktperson, som de kan nævne ved navn. Det er beboernes oplevelse, at det i dagtimerne er nogenlunde de samme medarbejdere, som kommer hos dem.
Om aftenen varierer det lidt mere, hvem der kommer. To af beboerne fortæller uopfordret, at de gerne vil klare mest muligt selv, og at de oplever, at medarbejderne støtter
dem i dette. Den tredje beboer forklarer, at hun gør, hvad hun kan. Beboerne oplever, at
hjælpen leveres med udgangspunkt i deres ønsker og vaner.
En beboer beskriver en oplevelse af, at medarbejderne generelt har travlt. Samtidig giver
hun udtryk for, at det nok ikke kan være anderledes, og at hun ikke oplever, at det har
betydning for hendes oplevelse af kvaliteten af hjælpen.
Medarbejdere:
Medarbejderne fortæller vedrørende hjælpen til personlig pleje, at de sørger for at planlægge og tilrettelægge plejen, så alle remedier er tilgængelige. Derudover er det vigtigt
at have fokus på at overholde de hygiejniske retningslinjer. I forhold til beboerne er det
vigtigt at være lyttende og observerende i forhold til beboernes behov. Det er samtidig
vigtigt at inddrage beboerne og orientere dem om skridtene i plejen, så de hele tiden er
med på, hvad der skal ske.
Viden om beboernes ønsker og behov opnås ved at orientere sig i beboernes døgnrytmeplaner samt via løbende dialog med beboerne. Ifølge medarbejderne udfører de plejen
med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, hvor beboerne motiveres til at gøre mest
muligt selv. Medarbejderne fortæller, at mange beboere gerne vil samarbejde.
Medarbejderne fortæller, at Hareskovbos afdelingssygeplejersker foretager observationsstudier, hvor de går med ind og observerer en pleje. Det er medarbejdernes oplevelse, at
tiltaget er lærerigt, og at det giver anledning til faglig refleksion, som er meget givende.
Medarbejderne kender til arbejdsgange i forhold til tilbagemelding ved ændringer i støtten/hjælpen og beboers tilstand. Der måles værdier og tages kontakt til sygeplejerske og
andre relevante fagpersoner efter behov.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til pleje og praktiske opgaver, som de har behov for. Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med såvel omfanget som kvaliteten af hjælpen.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne har en god faglig forståelse for arbejdet med personlig pleje og
praktisk hjælp, herunder den rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever implementeringen af observationsstudier som lærerigt.
Det er tilsynets vurdering, at en enkelt bolig trænger til rengøring, herunder beboers stuegulv, fodskammel og hjælpemiddel.

3.2.2
Data

Mad og måltider
Observation:
Tilsynet observerer flere afdelinger, hvor der er dækket indbydende op til morgenmåltidet med tallerkener, glas, bestik og servietter. På et par afdelinger observerer tilsynet
morgenmåltider, hvor morgenmaden er portionsanrettet, og beboerne sidder i mindre
grupper. Der er stille omkring måltiderne. Medarbejdere gør morgenmaden klar til beboerne og forlader herefter spisestuen for at gå videre til næste opgave.
Om formiddagen ses flere medarbejdere, som opholder sig i de fælles spisestuer. På en
afdeling sidder tre medarbejdere og spiser lidt mad, imens de taler med beboerne.

8

UANMELDT TILSYN | MAJ 2021

PLEJEBOLIGERNE HARESKOVBO

GLADSAXE KOMMUNE

Observationer:
•

•
•
•

En beboer kommer ind i spisestuen og går hen til sin sædvanlige plads, hvor der er
dækket op med en portion yoghurt og et stykke knækbrød med banan. Beboeren
smiler ved synet af maden og giver udtryk for, at der vist er nogen her, der ved,
hvad hun gerne vil have.
En beboer sidder og læser avisen.
En beboer får støtte til indtagelse af morgenmaden. Medarbejderen sidder i øjenhøjde med beboeren. Beboeren spørges venligt, om hun ønsker mere at spise.
Medarbejderen kommer med forslag til, hvad hun kan servere for beboeren.
Medarbejder er optaget af sin private telefon, imens han hjælper en beboer med
indtagelse af morgenmåltidet. I et tilfælde bruger medarbejder sin hånd i stedet
for en gaffel til at hjælpe beboer med indtagelse af små mundrette stykker.

Beboere:
To beboere er tilfredse med maden. Den tredje beboer, som tilsynet taler med, oplever,
at maden ofte er stærk og meget salt. Ifølge beboer er maden heller ikke særlig varieret.
Beboer oplyser til tilsynet, at hun ofte fortæller medarbejderne, hvordan hun oplever
kvaliteten af maden. Desuden kommer medarbejdere fra køkkenet indimellem på besøg i
forbindelse med et måltid, hvor de spørger beboerne om deres oplevelser af madens kvalitet, og om de har særlige ønsker til, hvad der skal serveres fremadrettet.
To beboere oplever, at måltiderne er rare og hyggelige. Den tredje beboer, som tilsynet
taler med, spiser sine måltider i egen bolig, hvilket hun selv har valgt.
Medarbejdere:
Vedrørende det gode måltid fortæller medarbejderne, at de sørger for at samle alle beboerne i spisestuen, inden måltidet påbegyndes. Nogle beboere får portionsanrettet mad,
imens andre beboere får serveret maden fra fade og i skåle, så beboerne selv kan forsyne
sig. Medarbejderne har ligeledes overvejelser relateret til placeringen af beboerne. Der
er lige nu ikke pædagogiske måltider, der kan indtages sammen med beboerne. Medarbejderne spiser dog indimellem deres egen medbragte mad sammen med beboerne.
Medarbejderne er opmærksomme på at fordele roller og ansvar imellem sig, og der sidder
medarbejdere med til bords, når øvrige opgaver er afsluttet.
Medarbejderne fortæller, at de har fokus på at spørge beboerne ind til deres ønsker vedrørende maden, og hvor meget de kunne tænke sig at spise. Efter måltidet spørger medarbejderne ind til beboernes oplevelse af maden, og de skriver oplevelserne ned på menuplanen, der gives tilbage til køkkenet. En gang om ugen er der ønskedag, så den ret,
der serveres, er ønsket af en beboer. Indimellem kommer en køkkenmedarbejder op i forbindelse med et måltid og taler med medarbejderne om maden. Der afholdes desuden
kostmøder en gang i kvartalet, hvor køkkenmedarbejdere mødes med beboerne og taler
om ønsker til menuplanen.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for overvejelser i forhold til afholdelse af
gode måltider, der understøtter beboernes oplevelse af livskvalitet. Det er tilsynets vurdering, at der er
et særdeles tilfredsstillende fokus på at inddrage beboerne i forhold til mad og menuplan.
Det er tilsynets vurdering, at en medarbejder i en konkret situation i mindre grad udfører korrekt støtte
til indtagelse af morgenmåltidet.
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Træning og aktivitet
Observation:
På opslagstavler hænger oversigter over ugens aktiviteter.
På tilsynsdagen er nogle af beboerne på bustur, og om eftermiddagen skal der være sang
og bevægelse.
Hareskovbo har et aktivitetscenter kaldet ”Stoppestedet”, der er et åbent tilbud til beboerne. Stoppestedet har et varieret tilbud om aktiviteter gennem hele dagen og har åbent
fra klokken 10-17 på alle hverdage. På tilsynsdagen ses dog ingen aktiviteter om formiddagen, da der er arrangeret bustur.
Hareskovbo har fysioterapeuter ansat, som varetager opgaver relateret til genoptræning
og vedligeholdelse.
Beboere:
Beboerne er tilfredse med de tilbud, der er i forhold til aktiviteter og træning.
En beboer cykler to gange om ugen, og beboer går til stolegymnastik en gang om ugen. En
anden beboer fortæller, at hun skal til stolegymnastik om eftermiddagen. Den tredje beboer, som tilsynet taler med, kan bedst lide at opholde sig i sin bolig, men hun sætter sig
indimellem i den fælles opholdsstue og taler med en medbeboer. En beboer nævner aktivitetsmedarbejderne ved navn, og beboer giver udtryk for en oplevelse af, at de er både
søde og dygtige.
Medarbejdere:
Medarbejderne fortæller, at Hareskovbo har et varieret tilbud af aktiviteter og træning
til beboerne. Beboerne orienteres om aktiviteterne i forbindelse med måltiderne, ligesom
aktiviteterne er beskrevet i plejeboligernes beboerblad. Hareskovbo har et aktivitetscenter med tre aktivitetsmedarbejdere, som ligeledes varetager aktiviteter i afdelingerne. I
aktivitetscentret er der to fysioterapeuter, som træner med beboerne. Flere beboere
cykler eller går til stolegymnastik flere gange om ugen.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at Hareskovbo har et varieret tilbud om træning og aktiviteter for beboerne. Det er
tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med tilbuddene.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan trænings- og aktivitetstilbuddet er organiseret. Medarbejderne er fagligt bevidste om betydningen af, at beboerne understøttes i at have en
aktiv og meningsfuld hverdag.

3.2.4
Data

Omgangsform og sprogbrug
Observation:
Kommunikationen med beboere på fællesarealerne sker i en respektfuld tone. Beboere,
der kommer ind i den fælles spisestue, mødes med venlighed og en lille omsorgsfuld kommentar, fx om beboers påklædning eller frisure.
Tilsynet bemærker et par gange, at medarbejderne på fællesarealet taler fagligt om beboere, der ikke er til stede, imens der er andre beboere i lokalet.
Beboere:
Beboerne oplever god kontakt til medarbejderne. En beboer glæder sig over, at man altid
kan henvende sig til medarbejderne, hvis der er noget, man har behov for. Der er plads til
grin og smil.
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Medarbejdere:
Medarbejderne fortæller, at de har fokus på at tilpasse deres tilgang til den enkelte beboer og at tale med beboerne i øjenhøjde. Det er vigtigt at være lyttende, interesseret,
positiv og at anvende et sprog, som beboerne forstår. Det er således vigtigt at minimere
brugen af faglige termer og at sikre sig, at beboerne forstår de budskaber, man som medarbejder forsøger at komme med. Medarbejderne fortæller, at de altid banker på og præsenterer sig, inden de går ind i beboers bolig. Desuden er medarbejderne opmærksomme
på at have et åbent kropssprog og at udstråle ro og overskud. Ifølge medarbejderne har
de fokus på ikke at italesætte en eventuel oplevet travlhed over for beboerne.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der er en individuel, respektfuld og anerkendende kommunikation imellem medarbejdere og beboere på fællesarealerne.
Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne.
Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd i mødet med beboerne.
Tilsynet vurderer, at nogle medarbejdere agerer mindre fagligt korrekt, idet der sker faglige drøftelser
omkring beboere på et fællesarealer.

3.2.5
Data

Observationsstudier
Observationsstudier af udførelse af hjælp til personlig pleje:
Kommunikation
Observationsstudie af hjælp til personlig pleje:
Der kommunikeres i en venlig og anerkendende tone til beboeren. Beboerens kommentarer giver flere gange anledning til, at der grines sammen. Det er tydeligt, at beboeren og
medarbejderen kender hinanden. Medarbejderen skaber en hyggelig morgenstemning for
beboeren.
Observationsstudie af hjælp til bad:
Medarbejder kommunikerer i en venlig og omsorgsfuld tone til beboeren.
Beboeren og medarbejderen kender ikke hinanden så godt. Beboeren er snakkesalig, og
medarbejderen er meget opmærksom på at være nærværende og kommentere på beboerens oplysninger.
Beboeren bliver indimellem lidt usikker og kritiserer sig selv. Medarbejderen reagerer,
hver gang situationen opstår, ved at udvise en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til
beboeren, hvilket beboeren profiterer godt af. F.eks. smiler medarbejderen venligt til
beboeren og forsikrer om, at beboeren ser fin ud i tøjet, og at hun i øvrigt må spørge alt
det, hun har brug for.
Selvbestemmelse og medindflydelse
Observationsstudie af hjælp til personlig pleje:
Beboeren inddrages i tilrettelæggelsen og udførelsen af støtten ved, at medarbejderen
stiller spørgsmål til beboeren. Medarbejderen har et godt kendskab til beboerens vaner og
behov og kommer med forslag til rækkefølgen af, hvorledes den personlige pleje skal udføres og i hvilken rækkefølge. Medarbejderen starter ikke på en handling, før beboeren
har bekræftet, at hun er enig i fremgangsmåden. Medarbejder spørger, om hun må trække gardiner fra, åbne terrassedøren og sætte kalenderen frem på den rigtige dato. Beboeren overvejer, om terrassedøren skal åbnes og foretager et valg, som medarbejderen respekterer.
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Observationsstudie af hjælp til bad:
Under badet fortæller medarbejderen løbende, hvad hun gør. Medarbejderen stiller afklarende spørgsmål, som beboeren svarer på uden problemer. På trods af, at medarbejderen ikke kender beboeren så godt, synes hjælpen udført på den måde, som beboeren er
vant til og godt kan lide.
Rehabilitering
Observationsstudie af hjælp til personlig pleje:
På en venlig måde motiveres beboeren til at stå op og komme i gang med dagen. Medarbejder anvender guidning og støtte, når beboeren har behov herfor. Medarbejder motiverer beboeren til at gøre de ting, hun selv magter, og medarbejder forholder sig tålmodigt
afventende, mens beboeren selv udfører opgaven. Medarbejderen er opmærksom på, at
beboeren har vejrtrækningsproblemer og har brug for god tid.
Beboeren er meget opmærksom på at gøre det, hun selv magter. Når beboeren synes besværet af sin vejrtrækning, spørges beboeren, om hun vil have en hjælpende hånd. Beboeren virker tryg ved at modtage hjælpen.
Observationsstudie af hjælp til bad:
Under badet udfører medarbejderen det, som beboeren ikke selv kan, og hvor det er relevant, sikres det, at beboeren er inddraget. Medarbejder motiverer beboeren til at være
aktiv og roser og anerkender undervejs.
Beboeren udtrykker flere gange velvære ved at modtage hjælpen og takker medarbejderen for hendes måde at gøre det på.
Faglig udførelse
Observationsstudie af hjælp til personlig pleje:
Medarbejder arbejder i et roligt tempo afstemt beboerens behov. Medarbejder forsikrer
beboeren om, at de ikke har travlt, og at beboeren bare skal give sig god tid. Medarbejder fortæller f.eks. beboeren, at det er vigtigt, at hun giver sig god tid til at tage inhalationsmedicinen, så effekten heraf sikres.
Der forekommer en enkelt forstyrrelse i form af et telefonopkald. Medarbejder sætter
straks sin telefon på lydløs og informerer beboeren om, at de ikke har brug for forstyrrelser.
Medarbejder følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne. Medarbejder anvender mundbind under hele forløbet.
Medarbejder starter med at påsætte støttestrømper, udfører øjendrypning og hjælp til
inhalation. Derefter udføres der hjælp til nedre hygiejne på badeværelset. Beboeren tilbydes et toiletbesøg, inden hjælpen startes op.
Under plejen har medarbejderen fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. F.eks. huskes beboeren på at børste sine tænder grundigt, og medarbejderen gør relevante observationer af huden og handler herpå.
Observationsstudie af hjælp til bad:
Medarbejder starter med at orientere sig i en beboermappe og læser beboerens døgnrytmeplan. Medarbejder fortæller beboeren, at idet hun ikke kender beboeren så godt, orienterer hun sig lige i døgnrytmeplanen. Da døgnrytmeplanen er læst, udtrykker medarbejderen med et smil til beboeren, at hun jo næsten klarer det hele selv. Medarbejder
ifører sig forklæde, bærer mundbind og bruger handsker.
Medarbejder følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne.
På et tidspunkt mener beboeren selv, at hun er færdig. Medarbejder spørger venligt, om
ikke også beboeren vil børste sine tænder. Beboeren går herefter selv i gang med dette.
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Hjælpen udføres i et tempo afstemt beboerens behov. Medarbejder arbejder systematisk
og målrettet og formår samtidigt at holde fokus på, at beboeren oplever velvære og trivsel under hjælpen til badet.
Tilsynets vurdering
Det er tilsynets vurdering, at der under observationsstudierne kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. Kommunikationen er afstemt beboernes individuelle behov.
Hjælpen til personlig pleje og omsorg udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang samt ud
fra den enkelte beboers særlige behov, ønsker og vaner. Beboernes selvbestemmelsesret sikres ved, at
beboerne inddrages på en naturlig måde i såvel tilrettelæggelsen som udførelsen af hjælpen.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne og
brug af værnemidler under forløbene.
Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tryghed og velvære ved at modtage hjælpen.

3.3

ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

3.3.1

Organisatoriske rammer, kompetencer og udvikling

Data

Ledelsen:
Hareskovbo er organiseret med en forstander og to afdelingssygeplejersker. Der er fire sygeplejersker i dagvagt, som er organiseret i et sygeplejeteam. Om natten trækkes på den
udekørende sygepleje. Derudover består personalegruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og aktivitetsmedarbejdere.
Det er afdelingssygeplejerskernes oplevelse, at Hareskovbo har de nødvendige medarbejderkompetencer til at varetage målgruppens behov. Afdelingssygeplejerskerne fortæller,
at alle stillinger er besat. Det har i perioder været en udfordring at ansætte kompetente
social- og sundhedsassistenter, men der er ikke rekrutteringsudfordringer i forhold til social- og sundhedshjælpere.
I forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler drøfter afdelingssygeplejerskerne med
medarbejderne, hvad de har af ønsker i forhold til kompetenceudviklingen. Afdelingssygeplejerskerne har fokus på at være lydhøre over for medarbejderne i forhold til udvikling
af deres kompetencer. Medarbejderne deltager fx i demenskurser og kurser i psykiatri, ligesom et par medarbejdere er i gang med at tage vejlederuddannelsen.
Det er afdelingssygeplejerskernes oplevelse, at der er et tæt samarbejde med de pårørende på Hareskovbo. Der holdes indflytningssamtaler med deltagelse af pårørende, hvis
beboerne ønsker det. På disse møder laves konkrete aftaler i forhold til pårørendesamarbejdet. Afdelingssygeplejerskerne fortæller, at de har stort fokus på at inddrage de pårørende og at holde et højt informationsniveau.
Medarbejdere:
Medarbejderne oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at varetage de opgaver,
de står over for i hverdagen. Til medarbejderudviklingssamtaler er der mulighed for at
give udtryk for ønsker til kompetenceudvikling, og medarbejderne oplever, at afdelingssygeplejerskerne er lydhøre. En medarbejder fortæller, at der lige har været undervisning i
mundhygiejne, der blev varetaget af tandplejen. En anden medarbejder fortæller, at hun
er uddannet praktikvejleder.
Vedrørende pårørendesamarbejdet fortæller medarbejderne, at pårørende under normale
omstændigheder deltager i arrangementer, som særligt afholdes i forbindelse med sommer og højtider. Medarbejder oplever, at der generelt er et godt pårørendesamarbejde.
Tilsynet bemærker under medarbejderinterviewet, at en medarbejder gør meget brug af
jeg-form i beskrivelserne af plejen og omsorgen for beboerne.
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Tilsynet italesætter efterfølgende over for ledelsen, at der med fordel kan rettes fokus
på at sikre, at medarbejderne er opmærksomme på, at plejen og omsorgen udføres ud fra
en fælles faglig forståelse af den måde, der arbejdes på.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre den nødvendige faglighed og udvikling på
Hareskovbo. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at de har de nødvendige faglige
kompetencer, og de er tilfredse med mulighederne for kompetenceudvikling.

3.3.2
Data

Tværfagligt samarbejde
Forstander:
Afdelingssygeplejerskerne fortæller, at Hareskovbos fysioterapeuter er tilknyttet de enkelte afdelinger, og der er således et tæt samarbejde med plejepersonalet. To gange om
ugen holdes sygeplejemøder. På bo-gruppemøder med deltagelse af relevante fagligheder
sker faglig drøftelse af beboernes helhedssituation. Bo-gruppemøderne afholdes hver anden uge.
Hareskovbo har introduktionsprogram til nye medarbejdere, og introduktionsprogrammet
revideres løbende. Der er fokus på at tilbyde nye medarbejdere den mængde af introduktion, som de har behov for. Der følges ligeledes op, når en ny medarbejder har gennemgået introduktionsprogrammet.
Medarbejdere:
Medarbejderne fortæller, at der afholdes bo-gruppemøde hver 14. dag med deltagelse af
afdelingssygeplejerske, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. En gang om ugen afholdes fællesmøder for afdelingernes faste personale,
afdelingssygeplejerske og eventuelt en af fysioterapeuterne. Det er medarbejdernes oplevelse, at de altid kan henvende sig til fysioterapeuterne ved behov. Der kan rettes henvendelse til ergoterapeuter via fysioterapeuterne, og der kan trækkes på kommunens sårsygeplejerske i forbindelse med sår. Medarbejderne fortæller, at de i øvrigt samarbejder
med plejeboligernes servicemedarbejdere. Det er primært sygeplejerskerne, som har
kontakt til husets læge og beboernes egne læger.
Vidensdeling imellem vagter sker via omsorgssystemet. Der er ikke deciderede overlap
imellem vagterne. Medarbejdere fra alle vagtlag samles på døgnmøder.
Under normale omstændigheder kommer der mange frivillige i Hareskovbos aktivitetscenter, som organiserer frivilligindsatsen.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at organiseringen og rammerne på Hareskovbo understøtter muligheden for et godt
tværfagligt samarbejde.
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE
4.1

FORMÅL

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 151 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, plejeboligernes referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.
BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale-, pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte
plejeboliger. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter
deres og de pårørendes opfattelse fungerer.
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.
Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår efter aftale
med kommunen ikke i BDO’s tilsyn.

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 ressourcer, 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.
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De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews og observationsstudier.
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager.
Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn og observationer 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.

4.3

VURDERINGSSKALA

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala:

Samlet vurdering
1 - Særdeles tilfredsstillende
•
•

Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige
mangler, som let vil kunne afhjælpes.
Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.

2 – Meget tilfredsstillende
•
•

Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne
afhjælpes.
Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

3 – Tilfredsstillende
•
•

Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.
Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

4 - Mindre tilfredsstillende
•
•

Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.
Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.

5 – Ikke tilfredsstillende
•
•
•

Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.
Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen.
Det ikke tilfredsstillende 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 og oplysninger fra kommunens hjemmeside,
ligesom oplysninger fra enhedens egen hjemmeside indgår i det konkrete tilsyn.
De uanmeldte helhedstilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/eller socialfaglig 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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