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1 Tilsynets samlede vurdering 

BDO har på vegne af Lolland Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Utterslev Gamle Skole. 
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, 
som er indsamlet gennem interviews og observationer. 

Ifølge aftale med Lolland Kommune indgår der i dette års tilsyn tre fokusområder, som 
omhandler følgende emner; Dokumentation af den faglige indsats, Magtanvendelser samt 
Utilsigtede hændelser. 

Det overordnede indtryk af Utterslev Gamle Skole er, at det er et godt tilbud til målgruppen 
af borgere. 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet har faglige relevante tilgange og metoder til målgruppen af 
borgere. Endvidere vurderes det, at man gennem supervisionsforløbet opnår en ensartet 
tilgang til borgerne, hvilket styrker indsatsen væsentligt.  

Der udarbejdes personlige planer med mål samt statusrapporter på borgerne. Begge disse 
planer forekommer som et aktivt og dynamisk redskab i hverdagen, idet planerne også 
inddrages i den fortløbende supervision på tilbuddet. Tilsynet har noteret sig, at der ikke 
skrives dato for evaluering i de personlige planer, ej heller påføres der info omkring de 
udarbejdede statusplaner, hvorfor tilsynet anbefaler, at tilbuddet får dette gjort 
fremadrettet, idet man herved kunne få en mere synlig progression af indsatsen overfor 
borgeren.  

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på at tilbyde en aktiv og individuelt 
målrettet hverdag til borgerne. Flere af borgerne har STU-tilbud på samme matrikel, men 
man tænker også nærområdet ind i hverdagen.  

Når det gælder medindflydelse, så vurderes det, at borgerne har mulighed for at blive 
formelt hørt gennem husmøderne på tilbuddet, ligesom det også vurderes, at borgerne har 
mulighed for at være medbestemmende på de kollektive beslutninger. 

Tilsynet vurderer, at der er generel god sprogbrug og omgangsform på tilbuddet. Tilbuddet 
kan aktuelt være lidt udfordret på dette område jf. en bestemt borgerkompleksitet, men det 
er tilsynets vurdering, at der tages hånd om situationen.  

Tilbuddet har fokus på KRAM-faktorerne. Der serveres grønt til maden, der motiveres til 
rygestop, alkohol er generelt ikke tilstede, ligesom man ikke må være påvirket i fællesarealet 
og der motiveres og tilbydes forskellige typer af motion. 

Det er tilsynets vurdering, at der er udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering, at 
tilbuddet er opmærksomt på at opbevare medicin aflåst, og der kvitteres for udlevering af 
medicin. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet først for nyligt er blevet opmærksom på 
indberetningspligten i forhold til utilsigtede hændelser. Tilsynet anbefaler, at leder sætter 
sig ind i reglerne for området og får implementeret en god ordning vedr. indberetning af disse 
mulige hændelser.   

I forhold til magtanvendelsesområdet, så er det er tilsynets vurdering, at tilbuddet er 
opmærksomt på SEL’s paragraffer på området, og på at få eventuelle hændelser indberettet. 
Tilbuddet har nyligt haft en magtanvendelsesepisode, som har medført en ændret tilgang i 
hverdagens praksis, således, at de fremadrettet minimerer risikoen for en ny hændelse. 

Tilsynet anbefaler, at tilbuddet gennemgår ordlyden i SEL’s paragraffer, og at man 
fremadrettet gør gråzonerne på området til et fast punkt på personalemøderne, idet der i 
gråzonerne ligger mange gode pædagogiske drøftelser.  

Når det gælder de organisatoriske forhold for tilbuddet, så vurderes det, at der er 
overordnede rammer for tilbuddet. Tilsynet har noteret sig, at der nu er fuld belægning på 
tilbuddet, og at der fremadrettet vil være et øget fokus på temadage og anden 
kompetenceudvikling. Tilsynet har dertil også noteret sig, at leder anvender tilsynet som en 
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del af tilbuddets forløbende udviklingsproces, hvilket tilsynet finder positivt. Endelig 
bemærker tilsynet de positive tilkendegivelser som tilbuddet har modtaget for deres arbejde 
med borgerne.  

Tilsynet vurderer, at personalesituationen er stabil, hvilket blandt andet også ses ved et 
generelt lavt sygefravær. Tilsynet har noteret sig, at der er kommet en ny medarbejder og 
der er sigte på at få ansat en mere.  

Det er endvidere tilsynets vurdering, at det interne samarbejde er velfungerende, og at de er 
opmærksomme på at give plads til hinandens forskellighed. Der er kommet et yderligere fokus 
på kompetenceudvikling, idet tilbuddet nu har økonomisk mulighed for at øge dette fokus, 
hvorfor området har høj prioritet. Dette finder tilsynet positivt.  

Der er desuden fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold. Den udarbejdede APV gav ikke 
anledning til andre tiltag end fysiske justeringer i småtingsafdelingen, og tilsynet har noteret 
sig, at tilbuddet har udarbejdet en ambulanceplan til medarbejderne, såfremt en hændelse 
skulle opstå.  

Der er et generelt godt og velfungerende eksternt samarbejde, herunder vurderes det, at 
pårørendesamarbejdet har en forskellig karakter, alt efter borgerønsker og netværkets 
formåen. 

Endelig er det tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er yderst velegnede til målgruppen af 
borgere. Tilsynet noterer sig, at tilbuddet overvejer nye initiativer udenfor, i det grønne 
areal.  

 

 

1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:  

Bemærkninger 

1. Tilsynet bemærker de positive tilkendegivelser som tilbuddet har modtaget for 
deres arbejde med borgerne. 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet gennemgår ordlyden i SEL’s paragraffer på 
magtanvendelsesområdet, og at man fremadrettet gør gråzonerne på området til et 
fast punkt på personalemøderne, idet der i gråzonerne ligger mange gode 
pædagogiske drøftelser. 

2. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet først for nyligt er blevet opmærksom på 
indberetningspligten i forhold til utilsigtede hændelser. Tilsynet anbefaler, at leder 
sætter sig ind i reglerne for området og får implementeret en god ordning vedr. 
indberetning af disse mulige hændelser 

3. Tilsynet har noteret sig, at der ikke skrives dato for evaluering i de personlige 
planer, ej heller påføres der info omkring de udarbejdede statusplaner, hvorfor 
tilsynet anbefaler, at tilbuddet får dette gjort fremadrettet, idet man herved 
kunne få en mere synlig progression af indsatsen overfor borgeren. 

Anbefaling om påbud 

Ingen anbefaling om påbud 
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2 Oplysninger  

Adresse  

Bøgetvej 59, 4913 Horslunde 

Leder 

Poul-Erik Jensen 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

Tilbuddet er en selvejende institution 

Tilbuddets juridiske grundlag er SEL § 107 

Antal pladser og belægningsgrad 

7 pladser (tidligere 8) 

Takst pr. døgn 

Ifølge leders oplysninger er prisen pr. døgn kr. 1.309,00. 

Målgruppebeskrivelse 

Borgere mellem 18-40 år. Funktionsnedsættelse: Angst, depression, forandret 
virkelighedsopfattelse, personligheds- og tilknytningsforstyrrelse og sociale problemer 
såsom: Udadreagerende, indadreagerende og selvskadende adfærd. Ydereliger er tilbuddet 
godkendt til at modtage domsanbragte borgere. 

Antal ansatte og personalesammensætning 

Personalegruppen består udover leder af 7 faste stillinger, en deltidsansat pædagog på 25 
timer ugentlig, 2 fleksjobbere på hver 20 timer samt 2 faste vikarer, begge er pædagoger. 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 18. juni 2013, kl. 9.00-13.00 

Deltagere i interviews 

Ledelse: 

 Poul Erik Jensen, uddannet pædagog, mange årig erfaring fra blandt andet: 
Asylcenter, forsorgshjem, § 85, projekt i Nakskov (særforanstaltninger) m.fl. 

Medarbejdere:  

 Medarbejder, uddannet social- og sundhedsassistent, ansat siden 2011 

 Medarbejder, uddannet socialpædagog, ansat siden 2011 

 Medarbejder, uddannet socialpædagog, ansat siden 2011 

Borgere:  

 Borger, boet her ca. 3 år 

 Borger, boet her ca. 2 år 

 Borger, boet her 2 år 

 Borger, boet her 2 mdr. 
 

BDO blev vist rundt på stedet af: Leder 

Tilsynsførende  

Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 

Laura Nørskov Juul (Konsulent, cand. scient. pol.) 
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3 Datagrundlag  

3.1 Opfølgning på foregående tilsyn 

3.1.1 Opfølgning fra sidste tilsyn 

Data  Ved sidste tilsyn (anmeldt tilsyn, 20. september, 2012), foretaget af BDO, 
blev der givet følgende anbefalinger: 

1. Tilsynet anbefaler, at Utterslev Gamle Skole skærper blikket på at få 
matchet den teoretiske pædagogiske referenceramme med hverdagens 
praksis. 

Leder fortæller, at man i dag i højere grad kan se den teoretiske 
referenceramme i hverdagens praksis – eksempelvis ved, at hver 
kontaktperson i dag laver mad en dag om ugen sammen med en borger i 
dennes lejlighed. Borgerne inddrages ikke i madlavningen i fælleshuset, da 
køkkenet ikke er stort nok til, at man kan være mange til madlavningen. 
Borgerne inddrages dog i borddækningen, afrydningen etc. 

Yderligere pointeres det, at man gør meget ud af, at borgerne lærer at 
være i egen lejlighed, med dertilhørende daglige gøremål. Personalet 
støtter eksempelvis borgerne med rengøring. 

 

2. Tilsynet anbefaler, at Utterslev Gamle skole sørger for, at der afholdes 
kontinuerlige beboermøder. 

Der er i dag lavet en fast struktur for afholdelse af beboermøderne og det 
oplyses, at der tages referat. Borgerne er ikke involveret i at skrive referat 
fra disse møder, idet hovedparten ikke magter det på nuværende 
tidspunkt. 

 

3. Tilsynet anbefaler, at det nye godkendelsesgrundlag indarbejdes i data 
på Tilbudsportalen. 

Leder oplyser, at der er taget hånd om dette. 

 

4. Tilsynet anbefaler, at ordningen omkring nattevagten i 
særforanstaltningen søges endeligt afklaret med Lolland Kommune. 

Leder oplyser, at de har været i dialog med Lolland Kommune, og de er 
sammen kommet frem til en afklaring af området. 

 

Adspurgt til væsentlige ændringer siden sidste tilsyn, oplyser leder, at 
tilbuddet i dag har fuld belægning. 

 

Adspurgt til om der har været formelle klager siden sidste tilsyn, oplyser leder, 
at dette har der ikke været. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på alle anbefalinger, og at leder 
dertil tager anbefalingerne til sig på måde, så de indgår som en del af 
tilbuddets fortløbende udviklingsproces. 
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3.1.2 Opfølgning fra andre tilsyn 

Data  Adspurgt om der siden sidste tilsyn har været tilsyn fra andre myndigheder, 
herunder Embedslægen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen eller Brandtilsyn, 
oplyses det, af leder, at der ikke været tilsyn fra disse andre instanser. 

Leder fortæller desuden, at de borgere, som er domsanbragte får løbende 
tilsyn fra retspsykiatrien og kriminalforsorgen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har noteret sig ovenstående oplysninger, og har ikke yderligere 
bemærkninger. 

 

3.2 Fysiske rammer  

Data  Ved de foregående tilsyn er de fysiske rammer beskrevet således: 

Botilbuddet ligger i den lille landsby Utterslev, tæt ved Nakskov og er indrettet 
i byens gamle skole.  

Skolen er istandsat og nyindrettet indendørs til formålet, med i alt 5 
lejligheder på ca. 60 km2 fordelt på 1 eller 2 værelser med egen indgang. 
Lejlighederne indeholder bad, køkken og fine store vinduespartier. Botilbuddet 
har desuden en villa tilknyttet botilbuddet. Villaen, den tidligere pedelbolig, 
fungerer dels som administration på 1. sal og som fælleshus i stueetagen. I 
stueetagen har borgere og personale mulighed for at mødes til fælles 
arrangementer, eksempelvis fælles spisning, aftenhygge foran fjernsynet og 
spille computerspil mm.  

Botilbuddet har desuden fælles vaskeri, gymnastiksal, fodboldbane m.m. 

Ved dette tilsyn oplyser leder, at de i dag har 7 lejligheder, som fortsat enten 
er etværelses eller toværelses lejligheder samt et nabohus, hvor de har en 
særforanstaltning. 

Tilsynet får fremvist tre lejligheder og lejligheden i særforanstaltningen. Alle 
boliger fremviser en personlig indretning, og borgerne viser gerne deres boliger 
frem, og enkelte fortæller lidt omkring deres valg af indretning.  

Alle boligerne har egen indgang og en funktionel indretning med eget bad og 
køkken. Størrelsen på boligerne er varierende. 

Under rundvisningen oplyser leder, at man har fået fodboldbanen ved siden af, 
ligesom man har fået klubhuset. Man er pt. ikke sikker på, hvad man ønsker at 
anvende klubhuset til. Ved fodboldbanen er man ved at lave en urtehave og 
der er allerede etableret et par højbede. Derudover har man tanker om en 
park på noget af den store plæne, hønsehuse, drivhus mv. 

Fire af borgerne fortæller omkring deres boliger. Her oplyser en af borgerne, 
at han er meget glad for sin lejlighed. En anden påpeger, at det er rart, at 
man kan gå over og være sig selv. En tredje fortæller, at han bruger 
fælleshuset meget, idet vedkommende trives bedst, når der andre omkring 
vedkommende og den fjerde fortæller, at hun er glad for sin bolig. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er yderst velegnede til 
målgruppen af borgere. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet overvejer nye 
initiativer udenfor, i det grønne areal. 
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3.3 Pædagogik 

3.3.1 Pædagogisk referenceramme og metode  

Data Tilsynet spørger ved dette tilsyn ind til om der er sket ændringer eller taget 
nye initiativer i forhold til den pædagogiske referenceramme og metode, der 
primært består af kognitiv miljøterapi, relationspædagogik og en tilgang, hvor 
man benytter sig af zonen for nærmeste udvikling. 

Leder oplyser hertil, at der stadig er meget fokus på relationspædagogik, 
hvorfor de også sørger for, at kontaktpersonerne arbejder målrettet på at 
opnå en god relation til borgerne – blandt andet gennem den ugentlige 
madlavningsdag og fællespisning (som redegjort for i rubrik 3.1). 

Leder oplyser dertil, at tilbuddet har fået nye borgere, hvilket har givet nogle 
udfordringer, hvorfor de har skullet finde lidt andre måder at arbejde på. 
Eksempelvis har de nu en borger, som hurtigt skifter interesser og ønske om 
beskæftigelse (sushibar, kirkesanger, tennisspiller). Man arbejder med dette 
ved at tilbyde borgeren en aktivitet pr. måned, således at borgeren lærer at 
give aktiviteterne en chance, inden vedkommende prøver noget andet. 

Leder sikrer sig, at der er fælles pædagogisk tilgang til pædagogikken gennem 
supervision med ekstern supervisor og via personalemøder. Der er eksempelvis 
løbende supervision, hvor en borger tages op til drøftelse. Der sker ligeledes 
opfølgning på aftalerne, som er lavet på de foregående supervisionsmøder. Det 
oplyses, at alle borgere drøftes jævnligt. Denne fremgangsform har de som 
tilbud haft stor glæde af, idet de fælles får reflekteret sammen og dermed 
finder frem til nye mulige vinkler og tilgange – til borgernes bedste. Derudover 
gennemgår man alle borgere på personalemøderne, hvor der også er mulighed 
for sparring og faglig refleksion. 

Adspurgt til, hvordan de dokumenterer deres arbejde, oplyser leder, at 
resultaterne dokumenteres i handleplanerne, ligesom opfølgningen på 
supervisionsmøderne er et udtryk for de opnåede resultater.   

Tilsynet observerer, at der i borgernes boliger og på kontoret hænger 
individuelle ugeskemaer. Skemaerne er tilpasset den enkelte borger og kan 
derfor også være visualiseret, hvis vedkommende har behov herfor. Det 
oplyses, at disse skemaer overholdes, og dermed er med til at give borgerne 
tryghed i hverdagen.  

Endvidere oplyses det også, at man i forhold til en borger, der er ordblind også 
skal til at anvende en scanner, som oplæser tekstdokumenter, ligesom der 
også anvendes translatør fra stemme til sms mm. 

Tilsynet samtaler med medarbejderne omkring det pædagogiske fundament og 
efterspørger et par konkrete praksiseksempler. Medarbejderne fortæller her, 
at hvis en borger eksempelvis er bange for at være alene på fremmede steder, 
så arbejder de med dette på følgende facon: 1) man forbereder borgeren på, 
hvad der skal ske (gerne meget konkret) og evaluerer aktiviteten undervejs, så 
man ved, hvordan borgeren har det. 2) man sørger for at være lige ved siden 
af borgeren i den fremmede kontekst, hvorefter man kan forsøge at bevæge 
sig på større og større fysisk afstand, med et forsat fokus på, hvordan borgeren 
har det undervejs. 3) man er tæt sammen med borgeren, laver en aftale om, 
at man eksempelvis er sammen i halv cigarets tid og går så indenfor, men 
fortæller hvor man er, så man hurtigt kan findes igen.  

Medarbejderne fortæller dertil om deres supervisionsforløb, at de her screener 
borgerne, og får udpenslet deres udfordringer. Metoden giver et godt overblik 
over, hvad der skal arbejdes med og det nedfældes på skrift. Dette skriftlige 
materiale læses så af alle medarbejdere, så man sikrer sig, at alle gør tingene 
ens.  
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Medarbejderne pointerer, at man kommer ind til kernen i problemet, så alle er 
enige om, hvad problemet er, og hver medarbejder tager ejerskab for 
borgerne. Ligesom det er vigtigt, at man samler oplevelserne i et samlet 
forum, fordi borgerne er forskellige overfor de enkelte medarbejdere. 
Medarbejderne oplever netop, at der er god værdi i sparringen – at man ser 
tingene ude fra. 

Adspurgt til om de som personalegruppe har de kompetencer, som de har brug 
for, i forhold til målgruppen, så er det medarbejdernes vurdering, at de 
supplerer hinanden godt, sådan som målgruppen er pt. Man er desuden 
opmærksom på at, målgruppen skal være homogen. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at tilbuddet har faglige relevante tilgange og metoder til 
målgruppen af borgere. Endvidere vurderes det, at man gennem 
supervisionsforløbet opnår en ensartet tilgang til borgere, hvilket styrker 
indsatsen væsentligt. 

 

3.3.2 Pædagogiske planer og dokumentation i EKJ 

Data Når det gælder de pædagogiske planer (som her hedder personlige planer), så 
anvender tilbuddet i dag Lolland Kommunes skabelon. Tilsynet ser flere 
personlige planer, som alle har en kort beskrevet livshistorie for den enkelte 
borger, beskrivelse af funktionsområder og støttebehov, ligesom der er angivet 
mål for den kommende periode. For flere af planerne gør det sig gældende, at 
de er evalueret og justeret til, men selve datoangivelsen for dette mangler, 
hvorfor tilsynet drøfter med tilbuddet, at dette nok kunne være givtigt at få 
påført. Alle planeren er skrevet i et fagligt og professionelt sprog.  

Leder fortæller, at hans rolle er, at han er inde over alle planerne, men at det 
er kontaktpersonerne, som udarbejder selve planen. 

Adspurgt til om tilbuddet dokumenterer i EKJ eller et andet elektronisk 
system, så oplyser leder, at der dokumenteres i tilbuddets egen elektroniske 
dagbogssystem. 

Medarbejderne fortæller omkring de personlige planer, at de udarbejder et 
udkast, hvorefter udkastet præsenteres for borgeren, da det er svært for 
borgerne at være med til at udarbejde planen fra bunden.  

Yderligere oplyses det, at planerne drøftes på supervisionsmøderne, hvorved 
der forekommer et flow i arbejdet, ligesom der også udarbejdes statusrapport 
hvert halve år. Disse statusrapporter noteres ikke ned i den personlige plan. 

En borger fortæller omkring sine mål, at han skal starte til talepædagog og har 
i den forbindelse også fået en række specialpædagogiske hjælpemidler. En 
borger fortæller om sine gøremål og hvilke mål, der er med på dette område.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der udarbejdes personlige planer med mål samt 
statusrapporter på borgerne. Begge disse planer forekommer som et aktivt og 
dynamisk redskab i hverdagen, idet planerne også inddrages i den fortløbende 
supervision på tilbuddet. Tilsynet har noteret sig, at der ikke skrives dato for 
evaluering i de personlige planer, ej heller påføres der info omkring de 
udarbejdede statusplaner, hvorfor tilsynet anbefaler, at tilbuddet får dette 
gjort fremadrettet, idet man herved kunne få en mere synlig progression af 
indsatsen overfor borgerne. 



Lolland Kommune 

Anmeldt tilsyn, Utterslev Gamle Skole 

 

Juni 2013 

 

   9 

 

3.4 Hverdagsliv 

3.4.1 Hverdag og aktiviteter 

Data Når det gælder hverdagen, observerer tilsynet, at denne er systematiseret 
med brug af ugeskemaer (som tidligere anført). Leder oplyser, at skemaerne 
udarbejdes sammen med den enkelte borger. Dette muliggør, at 
detaljeringsgraden bestemmes af den enkelte borger, efter dennes behov. 

Medarbejderne udtaler, at det er en god ting med ugeskemaerne, da det giver 
borgerne forudsigelighed og overskuelighed i hverdagen, hvilket betyder, at de 
får en bedre hverdag. 

Yderligere oplyses det, at fire borgere går i STU på skolen, derudover er der 
sportslige aktiviteter såsom badminton og fodbold. Tilbuddet har dertil indkøbt 
en ny bus, som skal bruges til ture ud af huset og man anvender nærområdet, 
så meget som muligt.  

Medarbejderne fortæller, at de forsøger at motivere borgerne til at deltage i 
aktiviteterne. En borger har en fast ugedag på Teglgården, mens de øvrige har 
fået tilbuddet. Flere har prøvet det et par gange, men har siden mistet 
interessen. Borgerne er desuden gode til at bruge hinanden og lave aktiviteter 
sammen, så de socialiserer sig også med hinanden, via disse aktiviteter. 

Medarbejderne bekræfter, at de laver mad sammen med borgerne ude i deres 
lejligheder. De har meget gode erfaringer med dette tiltag, idet man i egen 
lejlighed kan få lov til at ’dumme sig’ uden, at man bliver udstillet. Der 
kommer desuden ikke kommentarer om, at man ikke kan lide maden, eller 
andet mm. Derudover har det resulteret i, at et par borgere laver mad 
sammen nu, idet de har opdaget, at de magter dette område. 

Slutteligt oplyser medarbejderne også, at de aktuelt lige har været på et 
fælles ferieophold på Mallorca, hvilket var til stor glæde for borgerne. 

Borgerne fortæller omkring dagtilbud, at tre borgere går i STU – en fortæller, 
at han har lidt svært ved det, og en borger oplyser, at vedkommende skal 
starte på STU til august. En borger fortæller også, at han sover meget, da han 
er meget vågen om natten. Det kan derfor være svært at magte opgaver i 
løbet af dagen. 

Når det gælder fritiden, så oplyser to borgere, at de sammen skal til at træne 
og cykle efter sommerferien. En borger fortæller, at man arbejder på, at der 
skal arrangeres fællesture i weekenderne. Borgerne tænker, at de godt kan 
være med til at bestemme, hvad de skal lave på disse ture. En tredje borger 
oplyser, at hun godt kan lide at gå lange ture og gør dette dagligt. Hun har 
dertil også et løbebånd i lejligheden, som anvendes flittigt. 

Omkring hverdagsopgaver og støttebehovet i hverdagen, så oplyser borgerne, 
at de guides og støttes i opgaverne, og får støtte efter behov. Eksempelvis 
klarer en borger selv sin rengøring, medens en anden skal have daglig støtte til 
dette. 

En borger fortæller, at han har et projekt i gang, hvor der sker ændringer i 
hans liv. Eksempelvis har han et hashmisbrug, hvorfor han fra 1. juli skal 
stoppe dette misbrug, samtidig med, at vedkommende også skal til og i gang 
med antabus. 

Borgerne oplever, at personalet alle er der 100 % for dem. De har en fast 
tilknyttet kontaktperson, men kan også samtale med andet personale om 
forskellige ting i deres liv, og de er glade for denne kombinerede ordning. 
Endelig oplyser de også, at de selvfølgelig også kan samtale med hinanden. 

Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på, at tilbyde en aktiv 
og individuelt målrettet hverdag til borgerne. Flere af borgerne har STU-tilbud 
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på samme matrikel, men man tænker også nærområdet ind i hverdagen. 

 

3.4.2 Medindflydelse og kommunikation  

Data Som beskrevet under opfølgningen fra sidste tilsyn afholdes der nu 
kontinuerlige husmøder, en gang om måneden. Der er dagsorden, hvor 
medarbejderne er borgerne behjælpelige med at skrive ting på dagsordenen, 
såfremt de måtte have behov for det. Derudover skriver medarbejderne 
referat, så man nedfælder det besluttede på skrift. 

Siden sidste tilsyn har man også nedskrevet tilbuddets husregler, og borgerne 
har underskrevet disse. Det oplyses, at tilbuddet har haft disse regler gennem 
længere tid, men det er først nu de har kunnet se en gevinst ved at skrive dem 
på skrift. Det oplyses, at man mundtlig og løbende har talt om husreglerne på 
husmøderne, men grundet målgruppens karakter har man nu valgt at nedskrive 
reglerne, så de lettere kan huske dem. Reglerne er opstået som et resultat af 
eksempelvis dårligt sprogbrug og hvor man ønskede at få dette håndteret, så 
der kunne komme et mere ordenligt sprogbrug på tilbuddet imellem borgerne. 

Borgerne fortæller, at de holder husmøder, hvor de kan komme med ting, som 
de har behov for at tale om. Borgerne oplyser også, at man ofte tager tingene i 
løbet af hverdagen, men det er stadig godt med et fælles møde, hvor man 
sætter sig ned alle sammen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for at blive formelt hørt gennem 
husmøderne på tilbuddet, ligesom det også vurderes, at borgerne har mulighed 
for at være medbestemmende på de kollektive beslutninger. 

 

3.4.3 Sprogbrug og omgangsformer 

Data Medarbejderne fortæller, at borgerne er meget rummelige overfor hinanden. 
Det sker, at de kan sige lidt kraftigt fra, overfor hinanden, hvis de oplever, at 
tingene bliver for personlige, i negativ retning. Det er blandt også her, at 
husreglerne om et tale ordenligt til hinanden kan komme ind i billedet, idet 
medarbejdere så kan henvise til disse, hvilket ofte virker.  

En medarbejder fortæller, at når der opstår konflikter, så taler de med 
borgerne om det, og man søger at korrigere uhensigtsmæssig adfærd overfor 
hinanden. 

I forhold til en konkret borger er man ved at spore sig ind på, hvordan man 
bedst mulig kan håndtere vedkommendes sprogbrug, da sprogbruget har en 
udfordrende karakter, i forhold til de aftalte rammer for området på 
tilbuddet. 

Adspurgt om medarbejderne er gode til at stille spørgsmål til hinanden, hvis de 
skulle opleve en praksis, som skabte undring, så oplyses det, at medarbejderne 
bestemt er gode til at stille undrende spørgsmål til hinanden vedr. praksis mv. 

Borgerne oplever, at der ikke er nogen problemer i sprogbrugen. De taler pænt 
sammen. De har lært at rumme en konkret borger, der har nogle særlige 
forhold og de fortæller specifikke ting, som udviser, at de i samarbejde med 
personalet har arbejdet med området og fundet forståelse for situationen. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er generel god sprogbrug og omgangsform på 
tilbuddet. Tilbuddet kan aktuelt være lidt udfordret på dette område jf. en 
bestemt borgerkompleksitet, men der tages hånd om situationen. 
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3.4.4 Sundhed, kost og motion 

Data I forhold til KRAM-området, så oplyses det, at man tilbyder grøntsager hver 
dag, men det er ikke altid det er et hit hos borgerne. 

Borgerne kan godt se, at det er vigtigt med sund kost, men har svært ved at 
omsætte det i praksis, og forfalder ofte til noget mere usundt, i egen bolig. 

Rygning foregår i borgernes egne boliger og man forsøger at motivere borgerne 
til at holde op med at ryge. 

Alkohol er overordnet forbudt på stedet, men de kan godt have en meget 
begrænset mængde alkohol i egen bolig. Yderligere oplyses det, at borgerne 
ikke må være i fællesområderne, hvis de er påvirkede. 

I forhold til motion, så tilbydes der gåture, fodbold, badminton, fitnesscenter i 
nærmeste by mv. 

To af borgerne fortæller, at de skal i gang med at træne og cykle. Derudover 
kommer der et pool bord, som enten skal stå i klubhuset eller i 
gymnastiksalen. En tredje borger har sine lange gåture i nærområdet hver dag, 
og er glad for denne type motion. 

Borgerne indrømmer, at det sommetider er svært med den sunde kost, men de 
ved, at der serveres grønt hver dag, og borgerne giver udtryk for, at der ikke 
er flødesovs mv. Borgerne oplever generelt, at de får god mad. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet har et fokus på KRAM-faktorerne. Der serveres 
grønt til maden, der motiveres til rygestop, alkohol er generelt ikke tilstede og 
man må ikke være påvirket i fællesarealet og der motiveres og tilbydes 
forskellige typer af motion. 

 

3.5 Særlige fokusområder 

3.5.1 Medicinhåndtering og indberetning af utilsigtede hændelser 

Data Leder oplyser, at der er udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering, og at 
medicin opbevares aflåst samt at medarbejderen med medicinansvar er 
uddannet social- og sundhedsassistent.  

Alle øvrige medarbejdere har været på medicinkursus. Derudover registreres 
der ved udlevering af medicin. 

Tilsynet ser to medicinrum – et i fælleshuset og et i særforanstaltningen. 
Begge rum holdes aflåste, og der kan doseres uden forstyrrelser. 

Adspurgt til utilsigtede hændelser, så oplyser leder, at de ikke tidligere har 
været opmærksomme på dette tiltag. De har derfor drøftet det på sidste 
personalemøde, hvor leder fortalte om, hvad utilsigtede hændelser er, men de 
har endnu ikke indberettet nogen form for utilsigtede hændelse, da de ikke 
kendte til ordningen. 

Medarbejderne understøtter leders informationer omkring utilsigtede 
hændelser, og at de først for nyligt er blevet opmærksomme på deres 
indberetningspligt på dette område. De har dog altid registreret forholdene i 
deres eget dagbogssystem. 

Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er udarbejdet retningslinjer for 
medicinhåndtering, at tilbuddet er opmærksomt på, at opbevare medicin 
aflåst og der kvitteres for udlevering af medicin. 

Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet først for nyligt er blevet opmærksom på 
indberetningspligten i forhold til utilsigtede hændelser. Tilsynet anbefaler, at 
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leder sætter sig ind i reglerne for området og får implementeret en god 
ordning vedr. indberetning af disse mulige hændelser.  

 

3.5.2 Magtanvendelse og konflikthåndtering 

Data Leder oplyser, at der har været en magtanvendelse siden sidste tilsyn. Leder 
redegør for situationen, og oplyser, at kommunen ikke har godkendt 
magtanvendelsen (uberettiget fastholdelse). Derfor har man efterfølgende 
snakket om alternative handlemuligheder.  

Leder oplyser også, at der forelægger procedure for indberetning af 
magtanvendelser, og at denne følges. 

Yderligere supplerer leder, at det er meget sjældent at medarbejderne hæver 
stemmen, så verbal magt er ikke noget, der som sådan forekommer på 
tilbuddet. Ved uacceptabel adfærd, beder man borgeren om at gå i egen 
lejlighed, hvilket aktuelt bliver praktiseret overfor en borger. Her har 
tilbuddet fundet ud af, at dette virker godt, idet vedkommende kommer kort 
tid efter, og har ændret sin adfærd. 

Adspurgt til om de som tilbud drøfter gråzonetilfældene på 
magtanvendelsesområdet, så oplyses det, at de ikke har nogen form for 
gråzoner og derfor sker der ikke en drøftelse.  

Tilsynet drøfter med tilbuddet, at det måske kunne være givtigt, trods de ikke 
oplever gråzoner på området, at gøre punktet til en fast del af deres 
dagsorden til personalemøderne, da tilsynet har god erfaring for, at man via 
gråzonedrøftelser kan få mange gode pædagogiske debatter, og at man via 
disse debatter bevarer et fortløbende fokus til området, som dermed er med 
til at sikre fortsat god praksis på magtanvendelsesområdet. 

Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til magtanvendelsesparagrafferne i 
Serviceloven. Medarbejderne redegør dertil for den nylige magtanvendelse og 
håndteringen af denne. Episoden har bl.a. afstedkommet en ændring i den 
faste bordplan for borgerne i fælleshuset. 

Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet er opmærksomt på SEL’s paragraffer på 
magtanvendelsesområdet og på at få eventuelle hændelser indberettet. 
Tilbuddet har haft en nylig magtanvendelsesepisode, som har medført en 
ændret tilgang i hverdagens praksis, således, at de fremadrettet minimerer 
risikoen for en ny hændelse. 

Tilsynet anbefaler, at tilbuddet gennemgår ordlyden i SEL’s paragraffer, og at 
man fremadrettet gør gråzonerne på området til et fast punkt på 
personalemøderne, idet der i gråzonerne ligger mange gode pædagogiske 
drøftelser. 

 

 

3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold  

3.6.1 Overordnede rammer for arbejdet 

Data Ved de foregående tilsyn er det oplyst, at de overordnede rammer består af 
selve godkendelsesgrundlaget fra Lolland Kommune, og at dette var blevet 
revideret, således at tilbuddet nu også er godkendt til domsanbragte borgere. 

Tilsynet spørger ved dette tilsyn ind til om der er sket ændringer i forhold til 
de overordnede rammer for arbejdet. Hertil oplyser leder, at dette er der 
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ikke, men det skal noteres, at personalehåndbogen også er anvisende for 
arbejdet. Der er dertil udarbejdet en hverdagsstruktur til medarbejderne, som 
giver et godt overblik. 

Leder oplyser, at han gerne vil sætte fokus på uddannelse fremadrettet. Dette 
har været nedprioriteret pga. økonomien. Man har nu haft en temadag om 
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvilket var godt. Leder vil gerne, at 
der ligeledes afholdes en temadag om skizofreni i efteråret. 

Leder fortæller også, at der nu er fuld belægning, og man har endda måttet 
sige nej til et par henvendelser. Tilbuddet oplever, at der er efterspørgsel på 
deres pladser, hvilket leder tilskriver de pædagogiske resultater, som man har 
leveret ind til videre. Eksempelvis vurderes det af tilbuddet, at en borger er 
klar til at flytte i egen bolig, dog er sagsbehandleren af anden overbevisning 
indtil videre, hvorfor de afser tiden lidt endnu. Derfor tænker leder også, at 
en udslusningslejlighed, hvor borgeren kunne modtage støtte fra personalet, 
måske kunne være den helt rigtige løsning. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er overordnede rammer for tilbuddet. Tilsynet har 
noteret sig, at der nu er fuld belægning på tilbuddet, og at der fremadrettet 
vil være et øget fokus på temadage og anden kompetenceudvikling. 

Tilsynet bemærker de positive tilkendegivelser som tilbuddet har modtaget for 
deres arbejde med borgerne. 

 

3.6.2 Personalesituation, kontinuitet og stabilitet 

Data Leder oplyser, at personalegruppen er stabil. Der er kommet nyt personale til – 
to vikarer er opnormeret i tid, og der er ansat en ny medarbejder på 25 t./pr. 
uge. Derudover vil leder gerne søge en ny fast medarbejder. 

Adspurgt til sygefravær, så oplyses det, at dette er lavt og der er en 
sygefraværspolitik, hvilket er beskrevet i personalehåndbogen. 

Yderligere oplyses det, at der for nye medarbejdere er en følordning og 
tilbuddet er opmærksom på, at ikke alle medarbejdere kan arbejde i 
særforanstaltningen, da dette arbejde kræver en særlig form for pondus. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at personalesituationen er stabil, hvilket blandt andet også 
ses ved en generelt lavt sygefravær. Tilsynet har noteret sig, at der er kommet 
en ny medarbejder, og at der er sigte på at få ansat en mere. 

 

3.6.3 Internt samarbejde og kommunikation 

Data Når det gælder det interne samarbejde, så tilstræbes det, at der afholdes 
personalemøde hver 14. dag, hvor de samtaler om både praksis og de mere 
formelle ting. 

Leder oplyser, at han spørger ind til medarbejderne, hvis han fornemmer, der 
er nogle gnidninger eller udfordringer på området, således at disse kan blive 
håndteret. Sker det, så har de involverede og leder en dialog omkring 
situationen og via denne tilgang får de tingene løst. 

Medarbejderne oplever, at der er et velfungerende samarbejde. De fortæller, 
at de har et overlap mellem vagterne, hvor de kan samtale med hinanden og 
de informerer også hinanden om status, via deres dagbogssystem. 

Medarbejderne pointerer, at deres personalegruppe giver plads til 
forskellighed, og at dette anses som en styrke for tilbuddet.  Tilsynet 
observerer, at medarbejderne under tilsynet giver fint og god plads til 
hinandens udsagn. 
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Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er et velfungerende internt samarbejde på 
tilbuddet, og at de opmærksomme på, at give plads til hinandens 
forskellighed. 

 

3.6.4 Kompetenceudvikling 

Data Leder oplyser, at han aktuelt er i gang med at afholde MUS-samtaler sammen 
med medarbejderne. 

Den faste supervisor er ekstern, og giver gode input til hverdagens praksis og 
skaber fælles fodslag for tilbuddet. Supervisionen giver ligeledes plads til 
faglig refleksion. 

Leder fortæller dertil, som tidligere oplyst, at der nu er økonomi til et øget 
fokus på kompetenceudvikling, så det har høj prioritet at afholde temadage og 
få ny viden og indsigt bragt ind i tilbuddet – ikke fordi de mangler det, men 
fordi det altid er godt med ny viden. 

Der har været afholdt medicinhåndteringskursus for de sidste medarbejdere, 
som ikke havde dette, således, at de nu alle har et medicinhåndteringskursus. 

Adspurgt til om der er god sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer 
og målgruppens behov, så er det leders vurdering, at der er god sammenhæng 
mellem medarbejdergruppens kompetencer og målgruppens behov, hvilket 
medarbejderne understøtter under deres interview. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er kommet et yderligere fokus på 
kompetenceudvikling, idet tilbuddet nu har økonomisk mulighed for at øge 
dette fokus, hvorfor området har høj prioritet, hvilket tilsynet finder positivt. 

  

3.6.5 Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold 

Data Det oplyses, at tilbuddet har en ambulanceplan, hvis der skulle ske noget med 
medarbejderne. 

Der er udarbejdet en APV, og det oplyses, at der mangler nogle småting, som 
man er i gang med at tage hånd om, som primært omhandler fysiske ting, 
såsom en anden kontorstol mm. 

Der er retningslinjer for brand og evakuering. Leder oplyser, at der ikke er 
afholdt brandøvelse, men borgerne er orienteret om, hvad de skal gøre i 
tilfælde af brand og der er røgalarmer i alle lejligheder. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold. Den 
udarbejdede APV gav ikke anledning til andre tiltag end fysiske justeringer i 
småtingsafdelingen. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet har udarbejdet en 
ambulanceplan til medarbejderne, såfremt en hændelse skulle opstå. 

 

3.6.6 Eksternt samarbejde 

Data Leder oplyser, at der generelt er et godt eksternt samarbejde. Han savner dog 
lidt mere samarbejde og interesse fra visitatorerne, alt for at synliggøre deres 
gode arbejde på tilbuddet. 

Leder fortæller også, at de har et yderst godt samarbejde med retspsykiatrien 
og kriminalforsorgen samt med distriktspsykiatrien fra Maribo, hvor en 
Casemanager kommer til tre af borgere. 

Yderligere er der et godt samarbejde med to andre bosteder, misbrugssteder 
mm. 

Adspurgt til samarbejdet med de pårørende, så oplyses det, at der ikke er et 
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formelt samarbejde med de pårørende. Pårørendesamarbejdet har en 
forskellig karakter, alt efter hvad den enkelte borger ønsker og hvad 
vedkommendes netværk formår. En gang om måneden tilbydes borgerne 
ledsaget pårørendebesøg, hvor tilbuddet kører og betaler for denne kørsel. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er et generelt godt og velfungerende eksternt 
samarbejde. Tilsynet vurderer, at pårørendesamarbejdet har en forskellig 
karakter, alt efter borgerønsker og netværkets formåen. 

3.7 Øvrige udfordringer 

Data Adspurgt til om det nogen form for udfordringer, som ikke er blevet belyst 
gennem tilsynet, oplyser leder, at dette er der ikke. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har noteret sig informationen og har ingen yderligere bemærkninger. 
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4 Formål og metode 

4.1 Formål med tilsynet 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen 
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, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på 
området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige 
forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for 
beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes 
opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår 
ligeledes i tilsynet.  

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- 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 indenfor både ældreområdet og det socialfaglige 
område.  

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår 
efter aftale med Lolland Kommune 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 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, fokusgruppeinterviews, observation og 
gennemgang af dokumentation. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det 
foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 
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tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens 
forventninger.  

4.3 Tilsynets varsling og tilrettelæggelse  

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den 
forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO’s metoder og hvordan 
tilsynsbesøget kan tilrettelægges.  

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: 

 Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/med-
arbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv 

 Dialog med Ledelsen /ledelse 

 Dialog med medarbejdere  

 Dialog med beboere/brugere 

 Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet  

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder 
eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger 
fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

4.4 BDO’s definition på bemærkninger og anbefalinger  

Bemærkninger 

Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. 
Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være 
opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn.  Bemærkninger kan have 
vejledende og/eller informerende karakter. 

Anbefalinger   

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet 
derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at 
tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt 
der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, 
hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. 

Anbefaling om påbud 

BDO kan anbefale Lolland Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af 
en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det 
pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, 
hvordan de har taget hånd om problemet. 
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5 Kontaktoplysninger    

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til  

 

HELEN HILARIO JØNSSON 

Senior Manager og forretningsansvarlig 

hej@bdo.dk 

 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
DK-1561 København V 
Tlf.: 33 12 65 45 
www.bdo.dk 

 

 

5.1 Præsentation af BDO  

BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
med plejehjem og på socialområdet.  

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 plejehjem, 
hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter 
tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, 
herunder herberger, misbrugs- og krisecentre.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede 
rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s 
rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker 
bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering mm.  

mailto:hej@bdo.dk
http://www.bdo.dk/

