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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt kommunalt tilsyn, som BDO har foretaget på Samsø Kommunes 
korttidspladser. 

 

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. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:kmq@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om Korttidspladserne og tilsynet 

Navn og Adresse: Samsø Sundheds- og Akuthus, Sygehusvej 26, 8305 Samsø 

Oversygeplejerske: Iben Grosen                         

Antal pladser: Fire kommunale pladser, hvoraf tre på tilsynsdagen er i brug. To borgere blev af medar-
bejderne vurderet til at kunne indgå i interviews.  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 1. november 2022, kl. 08.45 - 12.00 

Deltagere i interviews: 

• Oversygeplejersken 

• To borgere 

• To medarbejdere 

Tilsynsførende:  

Manager Dorte Karlskov, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med oversygeplejersken, som redegør for, at Samsøs Sundheds– og Akutsygehus er et 
regionalt tilbud, der blandt andet omfatter lægevagt, skadestuefunktion og fire akutpladser. Samsø Kom-
mune råder over fire andre pladser, og oversygeplejersken oplyser, at kommunen afregner med Regionen 
for de fire pladser, som varetages af medarbejdere og ledelse ansat i Regionen. Ifølge oversygeplejersken 
er det en kompleks opgave at jonglere imellem to forskellige tilbud, og medarbejdernes funktioner spæn-
der bredt. Et ledelsesmæssigt fokus sikrer rette kompetencer til opgaverne samt kvaliteten af kerneydel-
sen i begge regi alt efter akutsituationen og borgernes forløb.  

Målgruppen på de kommunale pladser spænder bredt, men ens for alle forløb er, at borgerne i en be-
grænset periode har behov for et døgndækket tilbud med henblik på afklaring af fremtiden. Ifølge over-
sygeplejersken kommer borgerne typisk efter en indlæggelse og et deraf afledt funktionstab. Der er or-
ganisatorisk opmærksomhed på, at det kommunale tilbud løbende tilpasses borgernes behov, fx afprøves 
det aktuelt, at borgere med psykiatriske problemstillinger selv anmoder om en aflastningsplads, hvorefter 
de tilbydes støtte fra det kommunale støtteteam. I alt har tre borgere anvendt denne mulighed. Derud-
over foregår der et tæt tværsektorielt samarbejde, fx afprøves det aktuelt at åbne op for borgere i 
pallierende forløb.   

Medarbejdergruppen består af 25 medarbejdere, fordelt på portører, servicemedarbejdere, sekretær, 
tre skadestuesygeplejersker, to anæstesisygeplejersker, tre social- og sundhedsassistenter og en social- 
og sundhedshjælper. Oversygeplejersken oplyser om rekrutterings– og fastholdelsesudfordringer af især 
sygeplejersker, hvorfor to sygeplejerskestillinger netop er besat med social- og sundhedsassistenter. Ak-
tuelt er halvanden stilling vakant, og ønsket er, at de besættes med sygeplejersker. 

Det samlede sygefravær beskrives som meget højt, hvilket blandt andet skyldes to langtidssygemeldte 
medarbejderes fravær, grundet fysiske skavanker. Oversygeplejersken oplyser, at gennemsnitsalderen 
for medarbejdergruppen er høj, og flere medarbejdere har haft både kortere og længere fraværsperioder 
på grund af fysiske helbredsproblemer. Et midlertidigt fravær i nattevagtfunktionen dækkes af vikarer, 
eget afløserkorps og de faste medarbejdere, som udviser stor hjælpsomhed med vagtdækningen.  

Oversygeplejersken har modtaget to klager omhandlende blandet andet enkelte medarbejderes uhen-
sigtsmæssige kommunikation og adfærd, hvilket der er handlet på.  
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Samsø Kommune foretaget et uanmeldt kommunalt tilsyn på kommunens fire korttids-
pladser. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er 
indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Korttidspladsernes engagerede medarbejdere og ledelse yder 
borgerne hjælp og omsorg med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Samtidig vurderer tilsynet, at 
der er behov for en skærpet og målrettet ledelsesmæssig indsats ift. at sikre systematiske og ensrettede 
arbejdsgange og metoder til at kvalitetssikre kerneydelsen og dokumentationen deraf, ligesom det vil kræve 
et vedvarende ledelsesmæssigt fokus at sikre medarbejdernes samlede kompetenceniveau.   

Det er tilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem ledelsens, medarbejdernes og Visitationens 
fokus på, at borgernes forløb tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov. Det rehabiliterende sigte indgår 
i varierende grad i daglig praksis, og tilsynet vurderer, at det vil kræve en ledelsesmæssig indsats at sikre 
en ensrettet rehabiliterende tilgang, som efterleves af samtlige medarbejdere.  

Tilsynet har givet anledning til fem anbefalinger, hvoraf en anbefaling vedrørende dokumentationen er 
yderligere udfoldet. Anbefalingerne fordeler sig på samtlige temaer, fraset Hverdagsliv og Kommunikation 
og adfærd. 

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.  

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Pleje, omsorg og støtte

Hverdagsliv, herunder
kommunikation og adfærd

Rehabilitering og træning

Organisering og
samarbejde
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 1 

Tilsynet vurderer, at Korttidspladserne i meget lav grad lever op til indikatorerne.  

Dokumentationen for tre borgere er gennemgået sammen med en medarbejder. 
Oversygeplejersken og medarbejderne oplyser samstemmende, at de ikke har det 
fulde overblik over, hvordan Nexus skal anvendes efter den sidste kommunale op-
datering. Oversygeplejersken oplyser i den forbindelse, at de ikke har modtaget 
nye retningslinjer eller arbejdsgangsbeskrivelser, hvilket medfører en uensartet 
dokumentationspraksis, som påvirker overblikket og medarbejdernes muligheder 
for opfølgning på faglige indsatser.  

Medarbejderne kan ikke tydeligt redegøre for deres rolle- og ansvarsfordeling ifm. 
dokumentationen i Nexus, fx vedrørende kalenderfunktionen i Nexus. Inden bor-
gerne ankommer på Korttidspladserne, modtager Samsøs Sundheds– og Akutsyge-
hus et fagligt notat, skrevet af Visitationen, med beskrivelse af borgernes forløb 
og formål med opholdet. Derudover modtages udskrivningsrapporter og genop-
træningsplaner i relevante tilfælde.  

Dokumentationen fremstår mangelfuldt udfyldt og opdateret, fx er borgernes in-
dividuelle behov for pleje og omsorg ikke beskrevet, og generelle oplysninger er i 
alle tre tilfælde enten ikke udfyldt eller mangler opdatering. 

Funktionsevnetilstande udfyldes forud for opholdet og opdateres løbende af Visi-
tationen, og de er i alle tre tilfælde opdateret, svarende til borgernes aktuelle 
funktionsniveau. 

Helbredsoplysninger, helbredstilstande og handleanvisninger er enten ikke ud-
fyldte eller ikke opdaterede, og i flere tilfælde mangler der overblik over borger-
nes helbredsmæssige problemstillinger, fx vedrørende en borgers smerteproble-
matik og hudpleje, og en anden borgers sårbehandling.  

Medarbejderne anvender observationsnotater til fx dokumentation af faglige ind-
satser og opfølgning deraf, men flere notater er ikke tilknyttet relevante hel-
bredstilstande, hvilket komplicerer muligheden for opfølgning på indsatser.   

I alle tre tilfælde er det ikke muligt for tilsynet at få et samlet overblik over 
borgernes aktuelle helhedssituation, pleje- og støttebehov eller deraf afledte fag-
lige indsatser, hvilket lægges til grund for den samlede score.  

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
støtte 

 

Score: 2 

Tilsynet vurderer, at Korttidspladserne i lav grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne, hvoraf en kun har været meget kort tid på stedet, udtrykker tilfredshed 
med den pleje, de modtager. Medarbejderne fremhæves for deres meget om-
sorgsfulde måde at være på. En borger undrer sig over medarbejdernes meget 
forskellige måde at udføre hjælpen på, men borgeren konkluderer dog, at borge-
ren jo kan svare for sig selv, hvilket sikrer, at vedkommende får den rette hjælp. 

Medarbejderne oplyser om, hvordan de udfører hjælpen til borgerne med ud-
gangspunkt i den overleverede viden, de modtager ved borgernes indskrivning på 
Korttidspladserne. En fysisk tavle på kontoret giver et hurtigt overblik over plad-
sernes belægning, hvor også borgernes aktuelle funktionsniveau kort er beskrevet. 
Medarbejderne henviser til tavlen, hvor de får det bedste overblik over borgernes 
forløb. Mundtlig overlevering ved overlap imellem vagterne sikrer en vis kontinu-
itet, og medarbejderne forsøger at understøtte sammenhængen for borgerne, fx 
ved små kontakt-teams i de mest komplekse borgerforløb.  

Medarbejderne kan ikke tydeligt redegøre for, hvordan en fælles faglig tilgang 
anvendes i de forskellige forløb, og i flere tilfælde bemærker tilsynet, at medar-
bejderne henviser til deres egen forståelse af, hvordan borgerne skal hjælpes. 
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Dette er efterfølgende drøftet med oversygeplejersken, som oplyser, at medar-
bejdernes måde at støtte borgerne på i deres målsætning er meget individuel ud 
fra den enkelte medarbejders vurdering af, hvad der er bedst for den pågældende 
borger. Ifølge oversygeplejersken er kontinuiteten aktuelt påvirket af to faste og 
erfarne medarbejderes fravær.  

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard på de besøgte stuer og på 
fællesarealer. 

Til grund for vurderingen tillægges det betydning, at manglerne i dokumentatio-
nen, sammenholdt med manglende systematik i måden, hvorpå kerneydelsen le-
veres, påvirker kontinuiteten og kvaliteten af den samlede indsats med risiko for 
borgernes sikkerhed.   

Tema 3: 

Hverdagsliv, her-
under kommuni-
kation og adfærd 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at Korttidspladserne i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne oplever sig medinddragede i dagens gøremål vedrørende måltider, ADL 
og træning. En borger oplyser, at medarbejderne, når de har tid, ofte kommer 
ind og taler med borgeren om stort og småt. En anden borger oplyser om en god 
modtagelse, hvor dagens kontaktperson har udvist stor respekt for borgerens øn-
ske om at sove længe. Borgerne beskriver medarbejderne som meget søde og om-
sorgsfulde og omgangstonen som venlig og respektfuld.  

Medarbejderne kan med eksempler redegøre for, hvordan borgernes ønsker, vaner 
og aktuelle tilstand imødekommes, fx tilrettelægges hjælpen med udgangspunkt 
i og forståelse for borgernes helhedssituation, fx tilpasses hjælpen til bad og mål-
tider den enkelte borgers ønsker på dagen.  

Medarbejderne er opmærksomme på borgernes behov for social kontakt, og alt 
efter belægningen og målgruppens sammensætning arrangerer medarbejderne 
hyggestunder med DVD-film i den fælles dagligstue. Derudover tilbyder og følger 
servicemedarbejdere borgerne til aktiviteter, afholdt af kommunens aktivitets-
medarbejder på Kildemosen Plejecenter. 

Borgerne beskriver maden som veltillavet og indbydende, og en borger fremhæver 
positivt medarbejderne for deres måde at imødekomme borgerens ønsker til mel-
lemmåltider og natmad. 

Medarbejderne redegør for, hvordan de har stor opmærksomhed på borgernes in-
dividuelle ernæringsindsatser, som fx følges op med faste vejninger, kræsekost 
og små mellemmåltider. 

Medarbejderne oplyser, at de anvender en respektfuld kommunikation i mødet 
med borgerne. En medarbejder reflekterer over, at borgere og pårørende ofte 
står i en sårbar livssituation, og derfor har brug for omsorg, hvilket samtlige med-
arbejdere er opmærksomme på at imødekomme. Den indbyrdes omgangstone er 
ifølge medarbejderne god, og der er tillid til at give og modtage feedback til 
hinanden på en konstruktiv måde, ligesom oversygeplejersken involveres ved be-
hov for sparring.  

Tilsynet observerer en god stemning og atmosfære på gangen og på personalekon-
toret, hvor medarbejderne, fx ifm. telefonsamtaler og en pårørendesamtale, 
fremtræder rolige og imødekommende. 

Tema 4: 

Rehabilitering og 
træning 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at Korttidspladserne i middel grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne er orienterede om deres forløb og formålet med deres ophold på Kort-
tidspladserne. En borger oplyser om et effektivt ophold, hvor træning med ergo-
terapeuten har understøttet borgerens udvikling i en positiv retning. Dog tilken-
degiver borger uforståenhed over for, at nogle medarbejdere tager over for bor-
geren på trods af, at borgeren selv kan, hvorimod andre motiverer og omsorgsfuldt 
presser borgeren til selvhjælp.  
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Borgeren beskriver tryghed i samarbejdet med Visitationen, som har udvist ansvar 
og engagement ift. at sikre tryghed ved både ind- og udskrivelse. En anden borger 
fremhæver positivt, at borgeren blev mødt af to medarbejdere, som borgeren har 
hilst på inden opstart på Korttidspladserne. 

Borgerne motiveres ifølge medarbejderne til hjælp til selvhjælp, og med eksem-
pler oplyses tilsynet om indsatser, der understøtter borgernes ressourcer, som kan 
være meget begrænsede, alt efter årsagen til opholdet. Medarbejderne beskriver, 
hvordan genoptræningsplaner drøftes i samarbejde med kommunens sundhedsaf-
deling, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter samarbejder tæt med medarbej-
derne omkring borgernes mål.   

Visitationen afholder hver uge faste, tværfaglige møder med medarbejderne, som 
ligeledes kontakter Visitationen ved behov. Ifølge medarbejderne er samarbejdet 
med Visitationen velfungerende, og de faste møder sikrer en vis kontinuitet i bor-
gernes forløb, ligesom Visitationen sikrer overlevering til hjemmeplejen ved ud-
skrivelsen. Medarbejderne oplyser i den forbindelse, at oplysninger vedrørende 
borgerne ofte gives mundtligt til hjemmesygeplejen, grundet udfordringen med 
at anvende Nexus.  

Oversygeplejersken oplyser om et øget fokus på, hvordan den rehabiliterende ind-
sats kan udvikles yderligere, da hun vurderer, at nogle faggruppers fokus mere er 
rettet mod behandling med konkrete sygeplejefaglige indsatser og ikke på at un-
derstøtte borgernes rehabiliteringsbehov. En social- og sundhedshjælper er ansat 
i en toårig prøveperiode med henblik på at understøtte den rehabiliterende til-
gang og inspirere de øvrige medarbejderes forståelse heraf. Derudover skal med-
arbejderne i gang med at afvikle målsamtaler med borgerne, så borgerne frem-
adrettet får et mere individuelt tilrettelagt forløb.  

Til grund for den samlede score tillægges det betydning, at den rehabiliterende 
indsats endnu ikke er fuldt implementeret i medarbejdernes måde at arbejde på. 

Tema 5: 

Organisering og 
samarbejde 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at Korttidspladserne i middel grad lever op til indikatorerne. 

Oversygeplejersken beskriver en medarbejdergruppe, som samlet set er meget 
kompetent, grundet høj anciennitet og mange specialfunktioner, fx handles der 
hurtigt og effektivt i akutte situationer. Samtidig erkender oversygeplejersken, at 
centrets lille størrelse gør dem sårbare ved fx fravær og vakante stillinger, hvorfor 
hun indimellem træder til i spidsbelastninger. Derudover er rekruttering af kvali-
ficerede medarbejdere, der kan varetage både den regionale og kommunale op-
gave, en udfordring, hvilket indimellem ses på fx den rehabiliterende indsats. 
Oversygeplejersken har kortlagt medarbejdernes behov for kompetenceudvikling, 
og de har udarbejdet et målrettet kompetenceudviklingsforløb for samtlige med-
arbejdere. Undervisningen i grundlæggende sygepleje, i relation til de kommu-
nale pladser er obligatorisk, og afvikles af udviklingssygeplejersker tilknyttet af-
delingen for ældresygedomme på Århus Universitetshospital. 

Medarbejderne føler sig fagligt godt klædt på til opgaverne, og de beskriver et 
godt internt samarbejde, hvor det altid er muligt at få kompetent hjælp, uanset 
kompleksiteten af en opgave. Derudover sikrer tværfaglige samarbejdspartnere, 
Visitationen og lægerne fra det lokale lægehus, at medarbejderne holder deres 
faglige viden ajour, ligesom medarbejderne er opmærksomme på at gennemføre 
relevante e-learningskurser. Af faglige retningslinjer henviser medarbejderne til 
den regionale database, som er det fortrukne opslagsværk.  

Alle nye medarbejdere gennemfører introduktion i en måned, hvor de oplæres i 
begge funktioner, og hvor de møder relevante samarbejdspartnere.  

 

Oversygeplejersken afholder løbende opfølgninger med medarbejderne, og i den 
forbindelse oplyser oversygeplejersken om, at kommunens kompetencekatalog 
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anvendes til kompetenceafklaring af medarbejderne, fx kompetenceafklares den 
nyansatte social- og sundhedshjælper, jf. gældende retningslinjer for regionalt 
og kommunalt regi. Medarbejderne tilkendegiver, at oversygeplejersken altid er 
lydhør og imødekommende over for deres ønsker til kompetenceudvikling og del-
tagelse i kurser, ligesom hun roses for at have et godt overblik over borgere og 
opgaver. 

Tilsynet vurderer, at Samsøs Sundheds – og Akutsygehus aktuelt har et kompeten-
cetab grundet et højt fravær og vakante stillinger, ligesom medarbejdernes kom-
petenceudvikling i grundlæggende sygepleje og vedrørende Nexus endnu ikke er 
gennemført.  

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Oversygeplejersken er ved tilsynets afrunding orienteret om, at BDO kontakter Samsø Kommune med en 
foreløbig orientering om tilsynet. 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet indsats i forhold til at sikre de nødvendige rammer for en 
gennemgribende opdatering af dokumentationen, herunder at samtlige medarbejdere er tilstrække-
ligt oplært i at anvende Nexus, og at de kender deres roller og ansvar i den forbindelse. 

2. Tilsynet anbefaler, at systematik i dokumentationen sikres ved: 

• At ”Daglig livsførelse” opdateres med fyldestgørende beskrivelser af borgernes behov for pleje 
og omsorg for hele døgnet og med beskrivelser af borgernes ressourcer og medarbejdernes pæ-
dagogiske- og rehabiliterende tilgange. 

• At ”Generelle oplysninger” opdateres med beskrivelser af borgernes mestringsevne, ressourcer, 
vaner, og at livshistorie udfyldes med relevante oplysninger. 

• At den samlede sundhedsfaglige dokumentation, herunder helbredsoplysninger, helbredstilstande 
og handleanvisninger opdateres efter kommunens retningslinjer på området. 

• At observationsnotater tilknyttes relevante helbredstilstande. 

• At faglige indsatser konsekvent evalueres og dokumenteres. 

3. Tilsynet anbefaler ledelsen at implementere arbejdsgange og systematiske metoder, der sikrer, at 
medarbejderne anvender en ensrettet faglig tilgang i borgerforløbene, fx fælles daglig borgergen-
nemgang og daglig triagering. 

4. Tilsynet anbefaler ledelse og medarbejdere at drøfte, hvordan den rehabiliterende tilgang kan inte-
greres mere systematisk i leveringen af kerneydelsen. 

5. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre rette kompetencer til opgaverne i en tid med mange eksterne 
vikarer og afløsere. 
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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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