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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et kommunalt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

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 indsam-
lede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om Korttidscentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Center For Korttidspladser, Mågevænget 10, 6400 Sønderborg 

Leder: Laila Jepsen 

Antal boliger: 36 pladser 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 12.december 2022, kl. 08.00-13.00 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• To daglige ledere 

• Tre borgere  

• En pårørende  

• Fem medarbejdere 

Tilsynet blev afrundet sammen med ledelsen, som fik en tilbagemelding om tilsynsforløbet og foreløbige 
vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Manager Dorte Karlskov, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med leder og den ene af centrets to daglige leder, som tiltrådte i august i år.  

Ledelsen oplyser, at mange borgere ankommer til korttidspladserne i forlængelse af indlæggelse på sy-
gehuset, mens andre kommer direkte fra eget hjem, og forløbene spænder over rehabilitering og aflast-
nings- og vurderingsophold. Leder beskriver et stort flow af borgere med oftest mange forskellige pro-
blemstillinger, ligesom kompleksiteten i forløbene er stigende. Centret modtager også borgere i palliative 
forløb og borgere med demens, og aktuelt afventer flere borgere afgørelse i deres værgemålssag, inden 
de kan udskrives fra centret. 

Ledelsen redegør for, hvordan de systematisk arbejder med kommunens forbedringscirkel, hvor prøve-
handlinger løbende igangsættes og implementeres med henblik på kvalitetsudvikling af kerneydelsen samt 
optimering af arbejdsgange. Ifølge ledelsen igangsættes små som store prøvehandlinger, og sidste års 
team-organisering har medført implementering af tværfaglige kontaktpersoner. Aktuelt afprøves nye ar-
bejdsgange vedrørende fælles vagtstart, og et kommende udviklingsområde er daglig tværfaglig stuegang 
med udgangspunkt i tidlig opsporing. 

Et andet fokusområde er sikring af kontinuiteten i borgerforløbene, hvorfor en koordinator, ansat i foråret 
2022, har det primære ansvar for ind- og udskrivninger. En nyoprettet funktion som borger-pårørende 
sygeplejerske med opstart i sommer har, ifølge ledelsen, haft en meget positiv effekt på pårørendesam-
arbejdet og borgernes opstart på centret.  

Medarbejdersituationen er ifølge ledelsen præget af rekrutteringsudfordringer, hvor især ansøgninger fra 
social- og sundhedsassistenter mangler. Ledelsen redegør for, at de ansætter medarbejdere, når de mod-
tager kvalificerede ansøgere, og at de via den vej langsomt udfaser ansættelser af medarbejdere ansat 
på timeløn eller i kortere vikariater. En social-og sundhedsassistentstilling er i opslag. 

Sygefraværet er højere end vanligt, grundet flere langtidssygemeldte medarbejderes fysiske skavanker, 
hvoraf de fleste dog delvist har genoptaget arbejdet. Sygefraværet dækkes primært ind af eget internt 
vikarkorps bestående af både faglærte og ufaglærte medarbejdere.  
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalingerne fra sidste års tilsyn. 

 

2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Center for korttidspladser. BDO 
er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Der er foretaget stikprøver hos tre borgere. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Center for korttidspladser, på trods af et midlertidigt kompeten-
cegab, er et velfungerende tilbud med engagerede medarbejdere og ledelse, som arbejder på, at borgerne 
får den rette hjælp til træning og pleje i en sårbar periode af deres liv. Det er tilsynets vurdering, at der er 
overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at ydelser leveres med udgangspunkt i 
den enkelte borgers aktuelle helhedssituation. 

Kerneydelsen leveres med en høj borgeroplevet kvalitet, og medarbejderne kan på relevant vis redegøre 
for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Det rehabiliterende og vedligeholdende sigte har stor 
bevågenhed, og det er velintegreret i daglig praksis. 

Pårørendesamarbejdet, som er målrettet målgrupperne, vurderes at være velfungerende.   

 

Tilsynet har givet anledning til syv anbefalinger vedrørende dokumentationen, kerneydelsen, hverdagsliv 
samt kompetencer og udvikling. Tilsynet vurderer, at manglerne vil kunne udbedres med en målrettet le-
delsesmæssig indsats, herunder fokus på, at GDPR-regler efterleves i praksis.  

2.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. 
(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering) 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at Center for korttidspladser i middel grad lever op til indika-
torerne. 

Dokumentationen for tre borgere er gennemgået med koordinator, som redegør 
for arbejdsgange ifm. modtagelse og udskrivelse fra centret. Derudover arbejdes 
der med kommunens nye retningslinjer udsprunget af ”Kvalitet og forenkling”. Et 
nyt tiltag er planlægning af ydelser i kalender, hvor medarbejderne hver morgen 
får udleveret kørelister med beskrivelser af borgernes SEL- og SUL-indsatser. 

Medarbejderne beskriver, hvordan de arbejder målrettet med dokumentationen, 
så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. De har stort fokus på at sikre sam-
menhæng i dokumentationen, men de beskriver, at overgangen til ydelsesstyring 
kan være en udfordring, grundet manglende overblik over borgernes samlede be-
hov og forløb. Dette er drøftet med ledelsen, som oplyser, at tablets implemen-
teres i nærmeste fremtid med henblik på at understøtte de nye arbejdsgange.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende.  

Borgernes behov for pleje og omsorg er med standardtekst beskrevet under de 
aktuelle ydelser, men der mangler individuelt tilpassede beskrivelser af borgernes 
behov for hjælp og pleje, ligesom den rehabiliterende indsats savnes udfoldet i 
et tilfælde. 

Generelle oplysninger, som er udfyldte af borger-pårørendesygeplejersken er i 
alle tilfælde fyldestgørende udfyldt.  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Rehabilitering

Hverdagsliv

Kompetencer og udvikling

Fysiske Rammer
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De fem funktionsevnetilstande er hos en borger vurderet og opdateret, mens der 
ved en borger mangler to tilstandes vurdering.  

De 12 helbredstilstande er i to tilfælde vurderede og opdaterede, men seks til-
stande mangler vurdering ved en tredje borger. Relevante faglige mål er opdate-
rede og fulgt op, dog er to borgeres fastlagte vægtmålinger ikke dokumenterede, 
selv om de fremgår af kørelisten. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog, og medarbej-
derne kender til GDPR- regler. Dog observerer tilsynet en oversigt over borgernes 
ernæringsindsatser, som hænger frit tilgængeligt i det ene fællesrum. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at Center for korttidspladser i høj grad lever op til indikato-
rerne. 

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af de pleje- og omsorgsydelser, som 
de modtager. Samtlige borgere fremhæver medarbejderne for at være dygtige og 
meget opmærksomme på, at borgerne får den hjælp, de har behov for, hvilket 
gør sig gældende for alle vagtlag. En pårørende har ligeledes kun positivt at sige 
om medarbejdernes måde at hjælpe den pårørendes familiemedlem på. 

Centret arbejder systematisk på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den 
nødvendige pleje og omsorg, og der afprøves og justeres løbende nye metodiske 
prøvehandlinger med henblik på at finde den bedste løsning for borgere og med-
arbejdere. Aktuelt afprøves fælles vagtstart, hvor medarbejderne på dagen for-
deler opgaver og borgere imellem sig ud fra kompetencer, relationer og kontakt-
personsystemet. Medarbejderne arbejder i toholdsskift, og på fridage dækker tea-
mets øvrige medarbejdere ind, så borgerne oplever mest mulig kontinuitet igen-
nem hele deres forløb.  

Medarbejderne tilkendegiver, at de nye arbejdsgange, baseret på kørelister, ind-
imellem udfordrer deres overblik over faglige indsatser ved borgerne, og de re-
flekterer over, at borgernes manglende vejninger kan skyldes dette. Triagering af 
borgerne gennemføres dagligt, og det drøftes med sygeplejerskerne ved vagtens 
start og igen kl. 13, hvor også faglige indsatser, herunder sundhedsfremmende og 
forebyggende tiltag, evalueres og følges op.  

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i de besøgte lejligheder samt 
vedrørende borgernes hjælpemidler.  

Tema 3: 

Rehabilitering 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at Center for korttidspladser i høj grad lever op til indikato-
rerne. 

Borgerne oplever at blive medinddragede i deres forløb og den daglige rehabilite-
ring. En borger tilkendegiver stor tilfredshed med medarbejdernes ihærdige og 
kompetente indsats for at motivere borgeren til at gøre mest muligt selv, hvilket 
har medført, at borgeren nu igen næsten er selvhjulpen efter sit sygdomsforløb. 
En anden borger og dennes pårørende oplyser at være godt informerede af med-
arbejderne ift. fremtiden, ligesom de fremhæver terapeuterne for måden, hvorpå 
de understøtter borgerens gangtræning.  

Koordinator redegør for arbejdsgange vedrørende koordinering af forløb med sær-
ligt fokus på at sikre gode sektorovergange for borgere såvel som pårørende, hvor 
relevante samarbejdspartnere inddrages. Medarbejderne tilkendegiver, at rolle- 
og ansvarsfordelingen ift. opgavefordelingen primært i opstarten af nye ophold 
ikke er helt tydelige for dem efter ansættelsen af koordinatoren, hvilket er vide-
regivet til ledelsen, som oplyser, at løbende forventningsafstemning finder sted.  

Medarbejderne kan redegøre for, at der arbejdes målrettet og tværfagligt med 
borgernes mål og formål for opholdet, som ved opholdets start defineres af Visi-
tationen. Der afholdes opstartsmøde kort efter ankomst, arrangeret af koordina-
tor med deltagelse af sygeplejersker og terapeuter.  



UANMELDT TILSYN | DECEMBER 2022 CENTER FOR KORTTIDSPLADSER SØNDERBORG KOMMUNE 

 

 

 
7 

Medarbejderne reflekterer i den forbindelse over det hensigtsmæssige i, at bor-
gernes kontaktperson ligeledes kunne deltage. 

Borgernes forløb er dokumenteret med beskrivelser fra Visitationen ang. mål og 
formål, ligesom referater fra opstartsmøder foreligger. Derudover er der ved 
samtlige borgere oprettet sundhedsfaglige mål med beskrivelser af progression, 
aftaler og plan for borgernes forløb.  

Tilsynet observerer flere borgere i gang med dagens træning sammen med tera-
peuterne, som anerkendende motiverer og støtter borgerne i at nå deres mål.  

Tema 4: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at Center for korttidspladser i høj grad lever op til indikato-
rerne. 

Borgerne oplever at blive medinddragede i beslutninger vedrørende døgnrytme, 
træning og aktiviteter, og de tilkendegiver tilfredshed med udbuddet af aktivite-
ter, såsom ugentlig fællessang og stenmaling. Borgerne beskriver et sparsomt be-
hov for aktiviteter, som ligger ud over den daglige ADL, træningen og måltiderne, 
da deres ressourcer er begrænsede, grundet sygdom eller andre årsager. Borgerne 
tilkendegiver, at medarbejderne er meget imødekommende, søde og hjælp-
somme.    

Medarbejderne beskriver, at aktivitetsniveauet tilpasses den enkelte borgers res-
sourcer, helhedssituation og dagsform. Nogle borgere har behov for meget social 
kontakt, mens andre borgere søger ro og hvile på egen stue, hvilket medarbej-
derne respekterer. Medarbejderne reflekterer over, at de forsøger at imøde-
komme borgernes individuelle behov for kontakt og aktiviteter, men de tilkende-
giver samtidigt, at de i perioder med dørsøgende borgere, som kræver meget en-
til-en tid, er nødt til at prioritere deres tid og ressourcer. Medarbejderne vurderer 
efter fælles faglig reflektion, at de fleste borgeres fysiske, psykiske eller sociale 
behov imødekommes med det aktuelle aktivitetsniveau, som primært er centreret 
om træning og ADL. 

Maden beskrives af borgerne som god og velsmagende, og en borger nyder målti-
derne i fællesrummet, hvor borgeren hygger sig med øvrige borgere. 

Medarbejderne er opmærksomme på at skabe et roligt miljø omkring måltiderne, 
tilpasset borgernes individuelle behov for fx skærmning, ro og social kontakt. På 
en afdeling oplever medarbejderne dog, at de ikke altid lykkedes med at skabe 
de nødvendige rammer, grundet en manglende ensartet tilgang fra medarbejder-
nes side. Dette er videregivet til ledelsen. 

Omgangsformen er respektfuld og anerkendende, og medarbejderne kan redegøre 
for, hvordan de tilpasser deres kommunikation og adfærd til borgernes mange 
forskellige behov og aktuelle helhedssituation, ligesom der er fokus på at anvende 
en professionel tilgang. 

Tilsynet observerer en rolig og tilpasset kommunikation og omgangsform mellem 
medarbejdere og borgere, som i flere sammenhænge indgår i små dialoger under 
formiddagens hygge i spisestuerne. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at Center for korttidspladser i middel grad lever op til indika-
torerne. 

Ledelsen vurderer, at de faste medarbejdere er kompetente til opgaverne, og at 
det samlede faglige niveau sikres af en høj sygeplejefaglig normering, som består 
i otte sygeplejersker foruden koordinator og borger-pårørende-sygeplejersken. 
Leder tilkendegiver dog, at det samlede kompetenceniveau aktuelt er påvirket af 
manglen på social- og sundhedsassistenter. 
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Øget kompleksitet i borgerforløbene og et stort flow af borgere stiller høje krav 
til medarbejdernes kompetencer og omstillingsparthed, og leder vurderer et øget 
behov for kompetenceudvikling målrettet akutsituationer, da borgerne er langt 
mere ustabile nu end tidligere. Aktuelt er medarbejderne i gang med at afprøve 
”akuttasker” som led i den forstående implementering af daglige værdimålinger, 
og som del af den forebyggende faglige indsats. Tre medarbejdere er tilmeldt 
Akutuddannelsen på FAM i Aabenraa til gennemførelse i januar, efterfulgt af de 
resterende sygeplejersker og en social- og sundhedsassistent senere på året.  

Ledelsen har afviklet MUS, og til januar opstartes forløb med demensrejseholdet, 
hvilket ledelsen ser frem til efter en periode med begrænsede muligheder for 
kompetenceudvikling, grundet kommunale besparelser. Derudover planlægges 
der førstehjælpskurser til samtlige medarbejdere. 

Medarbejderne oplyser at være fagligt godt klædt på til opgaverne, og de beskri-
ver det interne tværfaglige samarbejde som velfungerende med gode muligheder 
for faglig sparring og vidensdeling omkring borgerne. Sygeplejersker og medarbej-
dere har fokus på, at ufaglærte kollegaer ikke tildeles opgaver, der ligger ud over 
deres kompetenceområde, hvilket drøftes med ledelsen, som står for den daglige 
planlægning. Medarbejderne tilkendegiver, at det samlede kompetenceniveau på-
virkes i perioder med meget fravær, hvor andelen af ufaglærte medarbejdere er 
højere end ønsket. Medarbejderne reflekterer over, at ikke alle ufaglærte med-
arbejdere er godt nok oplærte til opgaverne, hvilket ligeledes gør sig gældende 
for enkelte af centrets praktikanter. Dette er videreformidlet til ledelsen, som 
oplyser, at den medarbejder, som har ansvaret for oplæringen af ufaglærte med-
arbejdere, er i gang med at udarbejde et nyt introduktionsprogram målrettet op-
læring i grundlæggende sygepleje og relevante e-learningskurser.  

En gang ugentligt afholdes der 15 faglige minutter, hvor medarbejderne bl.a. er 
undervist i dokumentation samt forebyggelse af vold og trusler. Derudover afhol-
des der faste teammøder, og medarbejderne oplyser om sidste uges introduktion 
til nye kompetenceplaner.  

Medarbejderne beskriver et godt arbejdsmiljø med en høj kollegial trivsel, som 
dog indimellem udfordres ifm. gennemførelse af de mange prøvehandlinger. Med-
arbejderne efterlyser endnu mere involvering i de forskellige implementerings-
processer, hvilket er videregivet til ledelsen.  

I vurderingen tillægges det betydning, at et højt sygefravær og manglen på social- 
og sundhedsassistenter aktuelt udgør et midlertidigt kompetencegab. 

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at Center for korttidspladser i meget høj grad lever op til indi-
katorerne.  

De fysiske rammer imødekommer borgernes behov, og en borger tilkendegiver 
tilfredshed med lejligheden, som har eget fjernsyn og udsigt til udendørs beplant-
ning.  

Samtlige lejligheder har loftlifte, og medarbejderne oplyser, at de ofte får leveret 
relevante hjælpemidler fra Hjælpemiddeldepotet hurtigt efter, at de har anmo-
det om det. Medarbejderne fortæller, at fællesrummene benyttes til måltider og 
hygge med de borgere, der ønsker fællesskabet. Leder oplyser om en fleksibel 
indretning på fællesarealerne, som tilpasses borgersammensætningens varie-
rende behov. Derudover flytter borgerne lejlighed, hvis det skønnes relevant for 
deres ophold, fx tilbydes dørsøgende borgere lejligheder med fysisk beliggenhed 
tæt på medarbejderkontorerne og med udgang til lukkede gårdmiljøer. 

Indretningen af de fysiske rammer er lys og indbydende, og tilsynet bemærker, at 
der i alle afdelinger er et aktivt miljø. 
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Årets tema: 

Pårørendesamar-
bejdet 

 

Ingen score 

Den pårørende, som tilsynet har talt med, oplever sig velinformeret og godt taget 
imod af medarbejdere såvel som ledelse. De øvrige borgere beskriver, at deres 
pårørende oplever at blive medinddragede i - og orienterede om - borgernes for-
løb og aktuelle situation, ligesom de føler sig meget velkomne på centret.  

Borger-pårørendesygeplejersken redegør for arbejdsgange, der sikrer en hurtig og 
effektiv kontakt til de pårørende forud for borgernes ophold, ligesom borger-på-
rørendesygeplejersken forsøger at være til stede ved borgernes ankomst, hvilket 
dog ikke altid kan lade sig gøre. I de situationer følger borger-pårørendesygeple-
jersken op med kontakt til de pårørende umiddelbart herefter, ligesom hun del-
tager i målsamtaler, hvor borgernes livshistorie og forløb drøftes. Derudover står 
hun til rådighed for sparring igennem forløbene, fx at understøtte de pårørende 
vedrørende livets afslutning.    

Leder og medarbejdere er opsøgende i kontakten med de pårørende, som de be-
skriver som vigtige ressourcepersoner for borgerne, ligesom de pårørende orien-
teres ved selv små ændringer i borgernes tilstand. Medarbejderne samarbejder 
tæt med de pårørende, og de er opmærksomme på at imødekomme dem med 
samtaler og en hilsen, når de kommer på besøg.  

Oplysninger om en ny borger og dennes pårørende overleveres af borger-pårøren-
desygeplejersken til medarbejderne ifm. morgenmødet på dagen for modtagel-
sen. Medarbejderne reflekterer over, at de pårørende ofte er i krise eller trætte 
efter forudgående længere forløb, når borgerne ankommer til centret, hvilket 
medarbejderne tager hensyn til og udviser forståelse for.  

Ifølge ledelsen har der været en klage, som er håndteret ledelsesmæssigt med de 
involverede parter. Leder redegør for, at klager eller bekymringshenvendelser al-
tid følges op først af de daglige ledere, og hvis det skønnes relevant, også efter-
følgende, med inddragelse af øverste leder, som inviterer til dialog med borgeren 
og de pårørende.  

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler ledelsen et skærpet fokus på, at medarbejderne opdaterer ydelser med fyldest-
gørende beskrivelser af borgernes individuelle behov for pleje og omsorg, jf. borgernes forløb.  

2. Tilsynet anbefaler sygeplejerskerne et øget fokus på, at samtlige tilstande vurderes i relation til 
borgernes aktuelle helhedssituation, og at opfølgning på faglige indsatser konsekvent dokumenteres.  

3. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at personfølsomme oplysninger skærmes for uvedkommende. 

4. Tilsynet anbefaler ledelsen en øget opmærksomhed på, at medarbejderne konsekvent leverer bor-
gerspecifikke ydelser fra kørelisten. 

5. Tilsynet anbefaler ledelse og medarbejdere at drøfte medarbejdernes ønske om kontaktpersonernes 
deltagelse på opstartsmøderne. 

6. Tilsynet anbefaler ledelse og medarbejdere, som er tilknyttede en konkret afdeling, at drøfte, hvor-
dan rammerne for afvikling af måltiderne kan optimeres. 

7. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at samtlige medarbejdere er godt introducerede og oplærte til 
opgaverne forud for selvstændigt arbejde.  
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3. VURDERINGSSKEMA 

Nedenfor ses BDO´s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau.  

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

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 tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

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  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet 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.   

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

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 målret-
tet 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 
kunne 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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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet 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 kom-
munale 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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