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 Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets vurdering af hjem-
meplejens tre grupper, herunder en samlet vurdering for hele hjemmeplejen og til sidst anbefalinger for 
hver gruppe. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og 
tidspunkt). 

 

Anden del af rapporten indeholder en kortfattet gengivelse af de data, som tilsynet har indsamlet ved 
hhv. interviews, observationer og gennemgang af skriftligt grundlag. For hvert tema foretager de tilsynsfø-
rende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den 
samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om tilsynet og  

Navn og Adresse:  

Hjemmeplejen i Hundested: Birkevej 3 

Hjemmeplejen i Frederiksværk: Skovfogedlodden 19  

Hjemmeplejen i Melby: Solhjemsvej 7 

Leder:  

Områdeleder Conny Hansen (Hundested) 

Områdeleder Helle Kristiansen (Frederiksværk)  

Områdeleder Lisbeth Kastrup (Melby) 

Dato for tilsynsbesøg: Den 7., 8. og 9. juni 2021 

Tilsynets deltagerkreds: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens ledelse 

• Tilsynsbesøg hos 18 borgere  

• Gennemgang af dokumentation 

• Observationer 

• Gruppeinterview med ni medarbejdere (otte social- og sundhedshjælpere og en social- og sund-
hedsassistent) 

 

Borgere, som indgår i individuelle interviews, har givet deres accept til at indgå i tilsynet. 

Tilsynet afsluttes med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

Tilsynsførende: 
Mette Norré Sørensen, sygeplejerske, Senior manager  
Gitte Duus Andersen, sygeplejerske 
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2. SAMLET TILSYNSRESULTAT 

Tilsynet har vurderet hvert tema for sig. Herunder ses et diagram over vurderingerne: 

 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

 

Tilsynet har foretaget gennemgang af 18 borgerjournaler og vurderer på baggrund heraf, at dokumentati-
onsområdet fremstår på et varieret niveau, hvor der i en gruppe er en del mangler, og hvor der i to andre 
grupper er få mangler. Handlingsanvisning ”Hverdagsliv” er generelt opdateret. Dertil fremstår lidt over 
halvdelen af beskrivelserne i ”Hverdagsliv” handlingsanvisende for de SEL-indsatser, borgerne modtager. 
Ligeledes er der i lidt over halvdelen af de gennemgåede beskrivelser i handlingsanvisningen ”Hverdagsliv” 
beskrevet særlige hensyn og opmærksomhedspunkter, der gælder individuelt for den pågældende borger. 
”Hverdagsliv” er overskueligt og systematisk opbygget ud fra en fortrykt skabelon i alle de gennemgåede 
journaler. I en gruppe arbejdes primært med punktopstilling, hvor der i øvrige grupper arbejdes med at 
beskrive indsatsen i lidt mere fri prosa. I lidt over halvdelen af de gennemgåede handlingsanvisninger i 
”Hverdagsliv” er der beskrivelser af handlinger i forhold til borgers fysiske, psykiske og sociale ressourcer 
samt begrænsninger. I de øvrige handlingsanvisninger ”Hverdagsliv” mangler der overordnet beskrivelser af, 
hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i plejen, herunder hvordan den daglige rehabiliterende ind-
sats skal leveres. Funktionsevnetilstande er langt fra opdaterede og aktuelle i de gennemgåede journaler. 
Der konstateres en del udfordringer på området. Der er overordnet oprettet handlingsanvisninger for de 
delegerede sundhedslovsydelser.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med dokumenta-
tionsområdet og for anvendelsen af dokumentation i praksis, hvor særligt en gruppe udviser stor faglig 
sikkerhed i deres besvarelse. 

 

Tilsynet har ligeledes foretaget 18 borgerinterviews, som alle er foregået i borgernes eget hjem. Der er en 
del mangler i forhold til to grupper, og i en gruppe er der kun få mangler inden for området pleje og støtte.  

1 2 3 4 5

Dokumentation

Pleje og støtte

Praktisk hjælp

Kommunikation

Sundhedsfremme og forebyggelse
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Vurdering af kommunal hjemmepleje - Halsnæs kommune

Hundested Frederiksværk Melby
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Det er tilsynets vurdering, at hjælpen til personlig pleje og støtte svarer til borgernes behov, fraset to 
borgere hvor en borger ikke har modtaget bad svarende til den visiterede indsats, og en borger ikke har 
modtaget den planlagte demensindsats.  

Borgerne oplever tryghed og selvbestemmelse, og at de aktivt deltager i plejen svarende til deres ressour-
cer. I forhold til levering af hjælpen oplever flere borgere, at tidspunktet varierer, hvilket af nogle borgere 
beskrives som problematisk. Ligeledes oplever borgerne kontinuitet i varierende grad, hvilket beskrives som 
særligt problematisk i to grupper, da det påvirker kvaliteten af indsatsen. I hver af de tre grupper er det 
tilsynets vurdering, at der er en borger, som oplever utilfredshed i forhold til flere forskellige forhold. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres tryghed og kontinuitet 
i hjælpen, som leveres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor en gruppe fremstår særligt reflekterende i 
forhold til spørgsmålene. Samtidig vurderer tilsynet, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange, der 
understøtter den daglige praksis, herunder hvordan det sikres, at borgerne modtager den rette støtte. Dertil 
observeres under besøg i borgerens bolig, at én medarbejder ikke anvender værnemidler efter gældende 
retningslinjer. 

 

I forhold til området praktisk hjælp vurderes der få mangler i to grupper. En gruppe har ingen væsentlige 
mangler. De besøgte hjem fremstår efter tilsynets vurdering rengjorte og i ryddelig stand. Hjælpemidler 
observeres ligeledes tilstrækkeligt rengjorte. Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever, at indsatsen 
til praktisk støtte er svarende til deres behov. I to grupper udtrykker borgerne dog mindre tilfredshed med 
kvaliteten af den praktiske støtte. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for hygiejniske ret-
ningslinjer samt for den praktiske indsats i hjemmet, herunder hvordan borgeren medinddrages. 

 

Det er tilsynets vurdering, at der I forhold til samtlige grupper ikke er væsentlige mangler på kommunikati-
ons- og adfærdsområdet. Borgerne i alle tre grupper oplever i meget høj grad, at der er en god omgangstone 
og en respektfuld kommunikation fra medarbejderne. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en re-
fleksiv måde redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kommunika-
tion med borgerne. 

 

Tilsynet vurderer, at området sundhedsfremme og forebyggelse leveres på forskelligt niveau i de tre grup-
per. I alle grupper er der konstateret få mangler på området.  

Ved gennemgang af journalerne vurderer tilsynet, at handlingsanvisningen ”Hverdagsliv” indeholder sund-
hedsfremmende og forebyggende indsatser for alle borgere. Der foretages løbende dokumentation af afvi-
gelser/observationer, men det er tilsynets vurdering, at der ikke i alle tilfælde bliver dokumenteret rele-
vante handlinger samt sikret opfølgning på disse. Det er samtidig tilsynets vurdering, at ikke alle borgere 
bliver triageret efter gældende arbejdsgang. 

Ud fra observationer i et hjem vurderer tilsynet, at der hos én borger mangler et sengebord, hvilket forhin-
drer borger i selv at håndtere drikkevarer. Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever, at der bliver 
taget hånd om deres sundhedsmæssige udfordringer på særdeles tilfredsstillende vis. Det er samtidig tilsy-
nets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes sundhedsfremmende og fore-
byggende i forhold til borgernes sundhedstilstand. En gruppe fremstår dog mindre refleksive i forhold til 
spørgsmålene.  
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2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling: 

Anbefalinger - Hundested 

1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at udvikle dokumentationsarbejdet i handlings-
anvisninger ”Hverdagsliv”. Herunder styrke arbejdsgange som sikrer, at handlingsanvisninger 
”Hverdagsliv” er fyldestgørende og indeholder handlevejledende beskrivelser af servicelovsydel-
ser samt fremstår med beskrivelser af handlinger i forhold til borgers fysiske, psykiske og sociale 
ressourcer samt begrænsninger. Ligeledes med opmærksomhedspunkter, der gælder individuelt 
for den pågældende borger.  

2. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes systematisk med at få kvalificeret udformningen af funktions-
evnetilstande, således at de er opdaterede og udfyldt korrekt. 

3. Tilsynet anbefaler, at der i handlingsanvisning ”Hverdagsliv” arbejdes med at henvise til de op-
rettede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsindsatser. Dette for at forebygge dob-
belt dokumentation, samt forebygge utilsigtede hændelser.  

4. Tilsynet anbefaler, at der anvendes mundbind eller visir efter gældende retningslinjer.  

5. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der medvirker til at øge borgernes oplevelse af 
kontinuitet og hjælp på faste tidspunkter. Hertil anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at sikre 
hjælp af en høj kvalitet, uanset hvilken medarbejder der leverer hjælpen.  

6. Tilsynet anbefaler, at der følges op på de konkrete borgeroplevelser, hvor borgerne giver udtryk 
for udfordringer i forhold til den visiterede indsats, samt opfølgning og tilfredshed med den prak-
tiske hjælp. 

7. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet med at dokumentere opfølgning af observationer i 
journalen. Hertil at der foretages løbende vurdering og opdatering af triageringsniveau. 

8. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet og systematisk med at udføre vægtkontroller for 
småtspisende borgere.  

 

 

 

Anbefalinger - Frederiksværk 

1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes systematisk med at få kvalificeret udformningen af funktions-
evnetilstande, således at de er opdaterede og udfyldt korrekt. 

2. Tilsynet anbefaler, at der i handlingsanvisning ”Hverdagsliv” arbejdes med at henvise til de op-
rettede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsindsatser. Dette for at forebygge dob-
belt dokumentation samt forebygge utilsigtede hændelser. 

3. Tilsynet anbefaler, at der hos borgere, hvor det har en betydning, iværksættes indsatser der 
medvirker til at øge borgernes oplevelse af kontinuitet og hjælp på faste tidspunkter. 

4. Tilsynet anbefaler, at følges op på de konkrete borgeroplevelser. Herunder at der gives besked 
ved aflysning samt at der arbejdes med at højne tilfredsheden af den praktiske hjælp. 

5. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet med at dokumentere opfølgning af observationer i 
journalen. Hertil at der foretages løbende vurdering og opdatering af triageringsniveau. 

6. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet og systematisk med at udføre vægtkontroller for 
småtspisende borgere.  

 

 
 
  



TILSYNSRAPPORT | JUNI 2021 KOMMUNAL HJEMMEPLEJE HALSNÆS KOMMUNE 

 

 

 
8 

Anbefalinger – Melby 

1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes systematisk med at få kvalificeret udformningen af funktions-
evnetilstande, således at de er opdaterede og udfyldt korrekt. 

2. Tilsynet anbefaler, at der i handlingsanvisning ”Hverdagsliv” arbejdes med at henvise til de op-
rettede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsindsatser. Dette for at forebygge dob-
belt dokumentation samt forebygge utilsigtede hændelser. 

3. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der medvirker til at øge borgernes oplevelse af 
kontinuitet og hjælp på faste tidspunkter. Hertil anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at sikre 
hjælp af en høj kvalitet, uanset hvilken medarbejder der leverer hjælpen.  

4. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt følges op på anvendelsen af engangsforklæde ved per-
sonlig hygiejne.  

5. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet med at dokumentere opfølgning af observationer i 
journalen. Hertil at der foretages løbende vurdering og opdatering af triageringsniveau. 

6. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes målrettet og systematisk med at udføre vægtkontroller for 
småtspisende borgere.  
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN  

Data Ledelsen: 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til dokumentationsarbejdet, 
arbejdsgange i forhold til § 83a, arbejdsgange ved delegerede sundhedslovsydelser, 
vægtkontroller, udformningen af triagemøder, medarbejdernes sprog og kommuni-
kationsform, brug af engangsforklæder i plejen samt anbefalinger målrettet kon-
krete borgerforløb.  

I forhold til opfølgning på tilsynets anbefalinger fra sidste år oplyser lederne i alle 
tre grupper, at COVID-19-situationen har sat begrænsninger for udvikling på flere 
områder. Blandt andet har der været store udfordringer med at samle medarbej-
derne på grund af restriktionerne om afstandskrav. Dertil har det tværfaglige ar-
bejde ikke været muligt at opretholde. Ligeledes har grupperne været ramt af rek-
rutteringsproblemer, og der har derved været et øget vikarforbrug. 

I forhold til udvikling af dokumentationsarbejdet har medarbejderne på skift været 
til undervisning og opsummering af brug af journalen i en gruppe. I en anden 
gruppe italesætter leder, at der arbejdes målrettet med handlingsanvisning ”Hver-
dagsliv”. Medarbejderne er inddelt i grupper og arbejder sammen om at kvalificere 
området. 

Der har endvidere været afholdt undervisning i forhold til hjemmeplejens delege-
rede sundhedslovsopgaver jf. fagkataloget. I alle grupper er det fast praksis, at 
planlæggerne sikrer, at der foreligger handlingsanvisninger på indsatsen, før den 
planlægges og varetages af hjemmeplejen. Det er kvalitetssygeplejerske, som står 
for undervisning af og opfølgning på de faglige opgaver omkring de delegerede 
sundhedslovsopgaver.  

I forhold til § 83 a er der fortsat udfordringer på området, hvor der ikke helt er fun-
det den ønskede form/struktur. Grupperne arbejder lidt forskelligt med området. I 
en gruppe er der fundet frem til, at det giver bedst kvalitet, når det er en fast 
medarbejder, der står for området, hvor der i anden gruppe er planer om, at den 
nyansatte sygeplejerske skal være tovholder på opgaven. Der er fortsat udfordrin-
ger med, at terapeuterne dokumenterer andet sted i journalen, som ikke er lettil-
gængeligt for hjemmeplejen.  

Der arbejdes med at få overholdt retningslinjer for korrekt registrering af vægt- 
kontroller. Der italesættes ledelsesmæssigt, at journalens skemaer skal anvendes, 
således at oplysningerne bliver overskuelige og lette at tilgå.   

Der afholdes triageringsmøder mandag, onsdag og fredag i alle grupper. Møderne 
har været pauseret gennem længere tid på grund af COVID-19-situationen, men er 
nu opstartet igen. På grund af stort arbejdspres i sygeplejen er det ikke altid mu-
ligt, at der er en sygeplejerske til stede ved møderne. Dette skaber udfordringer, 
blandt andet italesætter en leder, at borgerne er triageret for længe i samme kate-
gori samt at medarbejderne ikke altid er tilstrækkeligt orienteret eller fagligt 
klædt på til den indsats, der skal iværksættes for at forebygge yderligere. I en 
gruppe oplyses, at den nyansatte sygeplejerske i hjemmeplejen fremadrettet skal 
spille en vigtig rolle i forhold til at kvalificere indsatserne omkring triages. I en an-
den gruppe italesættes, at social- og sundhedsassistenterne har en aktiv og stor 
rolle i triagearbejdet. Hertil oplyses, at der også triageres i aftenvagten.  
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I forhold til medarbejdernes sprog og kommunikationsbrug oplyser lederne i alle tre 
grupper, at der er igangsat et udviklings- og læringsforløb i medarbejdergruppen 
”Vækst og kultur”, som netop har fokus på kommunikation. Dertil oplyser en leder, 
at der siden sidste tilsyn på personalemøder har været dialog omkring medarbej-
dernes adfærd og dialogform. 

I en gruppe blev der givet anbefaling i forhold til brug af engangsforklæder under 
plejen. Leder oplyser, at det er italesat, at medarbejderne skal anvende forklæde i 
plejen. Engangsforklæder er fremskaffet og medarbejderne skal selv sikre at med-
tage disse, ligesom medarbejderne også sikrer, at de har handsker til brug i plejen.  

Under interview med lederne blev tilsynet orienteret om opfølgning på de konkrete 
borgersager. 

3.2 STATUS OG UDVIKLINGSOMRÅDER  

Data Ledelsen: 

I alle tre grupper er der rekrutteringsproblematikker, dog er Hundested og Melby 
grupperne betydeligt mere udfordret på området. Lederne oplyser, at kontinuite-
ten samt levering på ensartede tidspunkter er svært at overholde. Det forsøges at 
arbejde med små grupper af medarbejdere omkring den enkelte borger, men dette 
har heller ikke altid været muligt. Der anvendes vikarer fra eksternt vikarbureau. 
Alle lederne italesætter et faldende sygefravær i grupperne, men at de samtidig er 
udfordret af en del langtidssygemeldinger.  

En leder nævner ligeledes, at der har været en del driftsmæssige udfordringer gen-
nem hele pandemien, idet enkelte faste medarbejdere har været lånt ud til andre 
funktioner, herunder varetagelse af opgaver relateret til COVID-19. 

I forhold til nye udviklingsområder nævner lederne indsatsen i forhold til ”Vækst og 
kultur”, hvor der blandt andet er fokus på bedre trivsel, tværfagligt samarbejde, 
arbejdsmiljø og kommunikation. Forløbet består af ti moduler, og alle grupper er 
ved at være færdige med det første modul. 

Undervisningen foregår p.t. i gruppen. Efter sommerferien er det meningen, at 
grupperne bliver blandet på tværs af områderne. Udover fællesundervisning er der 
også tilbud om coaching og praksisnær supervision. 

I en gruppe arbejdes der særligt med medicinhåndteringen, herunder om medicin-
skema er udfyldt korrekt, og om arbejdsgange i forhold til bestilling og levering af 
medicin er implementeret på rette vis. Leder oplyser, at hjemmesygeplejens far-
makonom kommer og underviser social- og sundhedsassistenterne i området.  

I en anden gruppe nævnes, at der er fokus på at få skabt et bedre samarbejde med 
visitationen særligt i forhold til at få styrket området omkring hjemsendelser fra 
hospitalet. Leder nævner, at der har været et par forløb, hvor der har været udfor-
dringer med at få de rette hjælpemidler. Hertil nævner alle ledere, at de er op-
mærksomme på at få indarbejdet gode arbejdsgange i forhold til førstegangsbor-
gere, hvor det er planen, at første besøg varetages af sygeplejerske eller social- og 
sundhedsassistent fra hjemmeplejen.  Dertil nævnes, at social- og sundhedsassi-
stenterne overordnet skal deltage mere i forhold til at kvalificere dokumentations-
området. I en gruppe har leder planer om, at der skal afsættes fast tid til opgaven. 
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3.3 DOKUMENTATION 

Data Observation: 

Der foretages observationer i 18 borgeres journaler. 

Handlingsanvisningen ”Hverdagsliv” er opdateret og aktuel i 15 journaler; i tre til-
fælde mangler der opdatering/beskrivelse af aktuelle indsatser. I et tilfælde drejer 
det sig om indsatsen om aftenen, som ikke er opdateret. I et andet tilfælde drejer 
det sig om en borger, som har haft hjælp fra hjemmeplejen i ni dage, hvor ”Hver-
dagsliv” fortsat mangler mere fyldestgørende indhold. I et tredje tilfælde er ”Hver-
dagsliv” ikke opdateret i forhold til borgerens aktuelle funktionsniveau, fx benytter 
borger ikke den omtalte gulvlift mere, men har fået andet forflytningsredskab, hvil-
ket ikke fremgår af ”Hverdagsliv”. 

 

Beskrivelserne i ”Hverdagsliv” fremstår handlingsanvisende for de SEL-indsatser, 
borgerne modtager i 13 journaler. I fem tilfælde mangler der i mindre omfang be-
skrivelser. Fx mangler der handleanvisning på bad, i et tilfælde og handleanvisning 
på praktisk hjælp og tøjvask i to tilfælde. Dertil fremstår ”Hverdagsliv” særligt i en 
gruppe mindre beskrivende i forhold til, hvorledes indsatserne skal leveres, idet 
indsatserne overordnet er beskrevet i punktform. 

 

Der er beskrevet individuelle særlige hensyn og opmærksomhedspunkter, der gæl-
der for den pågældende borger i 13 journaler. I feltet ses overordnede beskrivelser 
af, hvordan medarbejderne ankommer i boligen, og om der er særlige forhold, så 
som hund i hjemmet. Dertil observeres velbeskrevet indsatser og observationer, 
som skal udføres under besøget. For fem borgere mangler afsnittet at blive udfyldt. 
Det bemærkes, at det særligt er gældende for en gruppe.  

 

”Hverdagsliv ” er overskuelig og systematisk opbygget ud fra en fortrykt skabelon i 
alle 18 journaler. Der bemærkes, at der i en gruppe primært arbejdes med punkt-
opstilling, hvor der i øvrige grupper arbejdes med at beskrive indsatsen i lidt mere 
fri prosa. Punktopstillingen giver et godt overblik, men i de aktuelle tilfælde er 
denne form ikke tilstrækkeligt beskrivende, således at handleanvisningen ”Hver-
dagsliv” kan anvendes som et aktivt selvstændigt redskab i hverdagen. 

 

I 12 ”Hverdagsliv” er der beskrivelser af handlinger i forhold til borgers fysiske, psy-
kiske og sociale ressourcer samt begrænsninger. 

Der ses blandt andet beskrivelser af, hvordan borger skal hjælpes med at tage hø-
reapparat på, men selv kan tage dem ud. I et andet eksempel beskrives, hvorledes 
borger sættes til rette ved vasken og selv klarer at vaske ansigt og under den ven-
stre arm. Dertil ses også i samme ”Hverdagsliv” beskrivelser af, hvorledes borger 
medinddrages og sikres medbestemmelse ved, at der spørges ind til ønsker til mor-
genmad. I anden ”Hverdagsliv” ses beskrivelser af, hvordan borger er med til at 
indstille vandtemperaturen og selv er i stand til at holde bruseren under den raske 
arm. I seks ”Hverdagsliv” mangler der overordnet beskrivelser af, hvorledes borger-
nes ressourcer medinddrages i plejen, herunder hvordan den daglige rehabilite-
rende indsats skal leveres. Dertil konstateres der i flere ”Hverdagsliv”, at der ikke 
er beskrivelser af handlinger relateret til borgere med psykiske begrænsninger. Der 
ses ikke tydeligt afspejling af borgernes helbredsoplysninger i alle ”Hverdagsliv”. 
Det kan derved være vanskeligt at få et tydeligt billede af, om borgeren har hel-
bredsmæssige udfordringer, der skal tages hensyn til i plejen.   
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Funktionsevnetilstande er langt fra opdaterede og aktuelle i de gennemgåede jour-
naler. Der konstateres en del udfordringer på området. I flere journaler er tilstande 
ikke opdateret indenfor det sidste år, og der er ikke taget stilling til aktuelle til-
stande. Dertil ses eksempler på, at tilstande ikke er udfyldt korrekt (manglende 
forståelse for forventet tilstand). 

 

Der er overordnet oprettet handlingsanvisninger for de delegerede sundhedslovs-
ydelser, fraset i tre journaler, hvor der mangler handlingsanvisning på medicinad-
ministration i to tilfælde og i et tilfælde sårpleje. 

I forhold til en borger er der usikkerhed om hvorvidt handlingsanvisninger for på-
smøring med salve mod svamp og herpes er aktuelle, idet ordinationen af salverne 
på medicinskemaet er fra 2020, og der ikke foreligger de aktuelle salver i boligen. 
Leder er orienteret om fundet og vil følge op på området. 

  

Overordnet observeres det, at der i ”Hverdagsliv” beskrives, at der skal støtte til 
medicinindtag, gives øjendråber, smøres med salve, gives støttestrømper på mv. 
Dertil ses en kort beskrivelse af, hvordan indsatsen skal leveres. Denne er dog ikke 
altid med sammenhæng til den konkrete beskrivelse i handlingsanvisningen på om-
rådet. Det er tilsynets vurdering, at der for at forebygge utilsigtede hændelser, bør 
arbejdes med henvisninger i ”Hverdagsliv”. Hertil sikres det også, at der ikke fore-
kommer uhensigtsmæssig dobbelt dokumentation. 

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne redegør for, hvordan ”Hverdagsliv” anvendes i arbejdet, samt hvad 
den skal indeholde. Hertil bemærker tilsynet, at særligt en gruppe udviser stor fag-
lig sikkerhed i deres besvarelse. For alle grupper er gældende, at ”Hverdagsliv” 
skal indeholde handlevejledende og fyldestgørende beskrivelser af den hjælp og 
støtte, som borgerne modtager. ”Hverdagsliv” skal derfor opdateres ved ændringer 
i borgerens tilstand. Det skal tydeligt fremgå, hvis der er særlige opmærksomheds-
punkter, samt hvilke ressourcer borgerne har, og hvordan disse anvendes. For alle 
grupper er det medarbejderne selv, der har ansvaret for at udfylde og opdatere 
”hverdagsliv”. Vikarer har ligeledes adgang til ”hverdagsliv”, da der udleveres tab-
lets og vikarkoder i alle grupper. 

I forhold til funktionsevnetilstande beskrives i alle grupper, at disse opdateres af 
social- og sundhedsassistenterne, samt at tilstande tilknyttes observationsnotater. 
Medarbejderne beskriver, at visitationen udfylder det faglige notat, og at der her 
kan indhentes viden og information om borgeren. I to grupper beskrives, at til-
standshjulet anvendes og læses af medarbejderne. I den sidste gruppe anvendes til-
standshjulet ikke af social- og sundhedshjælperne i hverdagen, da det ikke er mu-
ligt at tilgå dette fra medarbejdernes telefoner. 

Ved nye borgere beskriver medarbejderne, at informationer om borgerne kan ind-
hentes på forskellig vis fx fra udskrivningspapirer eller fra borgeren selv. Der arbej-
des hen imod, at alle førstegangsbesøg skal varetages af en social- og sundhedsassi-
stent eller hjemmeplejegruppens sygeplejerske. To af grupperne har en sygeplejer-
ske ansat.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationsområdet fremstår på et varieret niveau, hvor der i en gruppe er en 
del mangler, og hvor der i to andre grupper er få mangler.  

Handlingsanvisning ”Hverdagsliv” er generelt opdateret. Dertil fremstår lidt over halvdelen af beskrivel-
serne i ”Hverdagsliv” handlingsanvisende for de SEL-indsatser, borgerne modtager. 

Ligeledes er der i lidt over halvdelen af de gennemgåede ”Hverdagsliv” beskrevet med særlige hensyn 
og opmærksomhedspunkter, der gælder individuelt for den pågældende borger. 
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3.4 PLEJE OG STØTTE 

Data Observation: 

Alle borgere, som tilsynet har besøgt, fremstår veltilpasse og soignerede. Deres til-
stand bærer præg af, at den tildelte indsats er svarende til deres behov. 

Under et besøg observeres, at en medarbejder i hjemmet er iført lange løse ærmer 
under sin uniform.. Medarbejder er ikke iført maske eller visir og opholder sig un-
der to meter fra borger. 

 

Borgere: 

Borgerne beskriver hjælp svarede til de visiterede indsatser, fraset to eksempler:  

• I en gruppe har en borger ikke modtaget bad i overensstemmelse med den 
visiterede ydelse. Borger er visiteret til bad to gange om ugen, men beskri-
ver kun at have fået leveret bad to gange siden 9. marts. 

• I en anden gruppe har en borger ikke fået leveret besøg til demenspleje 
den pågældende dag. Aftalen er noteret i borgers kalender. Tilsynet oply-
ses efterfølgende, at besøget er aflyst på grund af sygdom. Dette er borger 
ikke orienteret om. Hos borgeren er der delegerede sundhedslovsindsatser 
til inhalation og medicin mod svamp. Der er kvitteret for medicin til inhala-
tion, men ikke for medicin til svamp. Behandlingen er ordineret i 2020. Til-
synet er i dialog om forholdene med en medarbejder, der befinder sig i 
hjemmet. Medarbejder svarer henkastet og undersøger ikke nærmere, 
mens tilsynet er til stede i hjemmet.  

Borgerne beskriver alle, at hjælpen er tilpasset deres behov, og at de deltager ak-
tivt i plejen svarende til deres ressourcer. Borgerne beskriver kontinuitet i varie-
rende grad, hvor halvdelen af borgerne i særligt to grupper beskriver det som pro-
blematisk, at hjælpen leveres af forskellige medarbejdere. Borgerne beskriver sam-
tidig svingende kvalitet, hvor borgerne fremhæver, at hjælpen er af høj kvalitet, 
når denne leveres af de faste medarbejdere, som borgerne kender. Flere af bor-
gerne giver ligeledes udtryk for, at tidspunktet for hjælpen varierer. Dette er af 
forskellig betydning for borgerne. Nogle borgere beskriver det som uproblematisk i 
hverdagen, så længe at aftaler overholdes, når borgerne fx skal på hospitalet (hvil-
ket de bliver). Andre borgere oplever det udfordrende at vente længe på fx bad. 
Hertil beskriver en borger, at tidspunktet for hjælpen kan variere mellem kl. 8-11. 
Borgerne beskriver alle tryghed ved hjælpen, særligt når denne leveres af faste 
medarbejdere.  

”Hverdagsliv” er overskuelig og systematisk opbygget ud fra en fortrykt skabelon i alle de gennemgåede 
journaler. I en gruppe arbejdes primært med punktopstilling, hvor der i øvrige grupper arbejdes med at 
beskrive indsatsen i lidt mere fri prosa.  

I lidt over halvdelen af de gennemgåede handlingsanvisninger i ”Hverdagsliv” er der beskrivelser af 
handlinger i forhold til borgers fysiske, psykiske og sociale ressourcer samt begrænsninger. I de øvrige 

Handlingsanvisninger ”Hverdagsliv” mangler der overordnet beskrivelse af, hvorledes borgernes ressour-
cer medinddrages i plejen, herunder hvordan den daglige rehabiliterende indsats skal leveres. 

Funktionsevnetilstande er langt fra opdaterede og aktuelle i de gennemgåede journaler. Der konstate-
res en del udfordringer på området.  

Der er overordnet oprettet handlingsanvisninger for de delegerede sundhedslovsydelser.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med doku-
mentationsområdet og for anvendelsen af dokumentation i praksis, hvor særligt en gruppe udviser stor 
faglig sikkerhed i deres besvarelse. 
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Borgerne beskriver ligeledes, at de oplever selvbestemmelse, og at indsatsen gene-
relt udføres på en måde, der er tilpasset borgernes ønsker og vaner. I hver af de tre 
grupper er én borger, som udtrykker utilfredshed omhandlende forskellige forhold, 
herunder: 

• I en gruppe beskriver en borger at have været dårlig over en periode på tre 
uger, hvor borger oplevede manglende fleksibilitet i hjælpen og derfor 
ikke oplevede at få den hjælp, som borger havde brug for. Borger beskri-
ver generelt manglende kontinuitet og kvalitet af varierende grad. Dette 
er ligeledes gældende for den praktiske støtte, hvor borger beskriver 
manglende grundighed. Borger oplever, at ikke alle medarbejdere er til-
strækkeligt fagligt opmærksomme på borgers sundhedsmæssige tilstand. 

• I en anden gruppe beskriver en borger, at hjælpen leveres på meget for-
skellige tidspunkter til frokost og aften. Dette bevirker, at borger forlader 
boligen uden at have modtaget den nødvendige hjælp. Borger udtrykker 
utilfredshed med den praktiske støtte, hvor borger oplever, at der støvsu-
ges uden om stole og andre lette møbler.  

• I den tredje gruppe beskriver en borger manglende kontinuitet og svin-
gende kvalitet. Borger fortæller om hændelser, der af tilsynet opfattes 
som rehabilitering. Borger udtrykker utilfredshed og manglende forståelse 
for, hvorfor medarbejder har handlet på den pågældende måde. Borger 
beskriver manglende tilfredshed med kvaliteten af den praktiske hjælp, 
hvor borger henviser til en oplevelse, hvor medarbejder gik, før arbejdet 
var gjort færdigt.  

Alle hjemmeplejegrupperne er bekendte med de pågældende borgere og beskriver 
forskellige tiltag, som kunne øge deres tilfredshed. To af borgerne beskrives at 
have kognitive udfordringer. Dette fremgår af dokumentationen for den ene borger. 

 

Medarbejdere: 

I alle tre hjemmeplejegrupper udarbejdes kørelisterne af planlæggere. Der arbej-
des med kontaktpersonsordning, og der er ligeledes ansat medarbejdere i en ”fly-
verfunktion”, som varetager besøg på tværs af grupper. Opgaverne fordeles ud fra 
prioritering om geografi, kontaktperson og kompetencer. Særligt i en gruppe itale-
sættes, at det lykkes at arbejde sammen om borgerne i mindre teams, således at 
kontinuiteten øges. I en anden gruppe beskriver medarbejderne, at det ikke lykkes 
at arbejde i faste teams, og at borgerne fortæller, at der kommer mange forskel-
lige, når den faste hjælper er fraværende.  

Medarbejderne redegør for, hvorledes der kan skabes tryghed for borgerne, hvor en 
gruppe fremstår særdeles reflekteret i forhold til spørgsmålet. Hertil nævnes 
blandt andet: 

• Kontinuitet og samarbejde mellem medarbejderne. 

• Præsentere sig ved besøg og udvise faglig sikkerhed. 

• Holde aftaler med borgerne og ringe ved ændringer. 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes ud fra den rehabiliterende til-
gang og kommer med eksempler fra hverdagen. Medarbejderne i en gruppe beskri-
ver, at de motiverer borgerne til at deltage i plejen, og at livshistorien kan bidrage 
med oplysninger, som kan anvendes positivt hertil. Af øvrige faglige redskaber ita-
lesættes guidning, spejling og information om, hvorfor indsatsen er vigtig. Medar-
bejderne fremhæver, at det rehabiliterende arbejde kræver tid, ro og nærvær, 
hvilket kan være udfordret i en travl hverdag.   

For alle tre grupper er gældende, at der ikke arbejdes ud fra en særlig faglig til-
gang, som fx personcentreret omsorg. Medarbejderne har alle været på ABC-de-
mens, men husker generelt ikke elementer fra undervisningen. Medarbejderne hen-
viser i stedet til en faglighed i den praktiske udførelse af opgaverne.  
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Her redegøres fx for korrekt nedre hygiejne. I en gruppe beskriver medarbejderne, 
at der ikke anvendes engangsforklæde ved personlig hygiejne, da dette ikke er til-
gængeligt. Leder oplyser efterfølgende til tilsynet, at engangsforklæder er tilgæn-
gelige i gruppen.  

Ved forandringer i borgernes tilstand beskriver medarbejderne, at de dokumenterer 
afvigelser i observationer og kontakter en sygeplejerske, såfremt det er akut. Der 
er ligeledes mulighed for at gennemgå borgerne til triageringsmøderne.  

3.5 PRAKTISK HJÆLP  

Data Observation: 

Hos alle borgere fremstår hjemmene rene og ryddelige i overensstemmelse med 
borgernes habitus. Hos de borgere, som har hjælpemidler, observeres disse til-
strækkeligt rengjorte. 

 

Borgere: 

13 ud af 18 borgere modtager støtte til rengøring.  

Borgerne giver alle udtryk for, at den praktiske støtte er svarende til deres behov.  

I en gruppe beskriver borgerne tilfredshed med hjælpen, hvor indsatsen er tilpasset 
deres ønsker og behov. Borger beskriver ligeledes mulighed for fleksibel hjælp.  

I de øvrige grupper beskriver flere borgere mindre tilfredshed med hjælpen. Nogle 
borgere begrunder dette med serviceniveauet, hvorimod andre beskriver, at det går 
stærkt, og at opgaven ikke udføres med tilstrækkelig kvalitet.  

Alle borgere giver udtryk for, at de deltager i de praktiske opgaver i det omfang, de 
kan. 

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne beskriver, at borgerne visiteres til en pakke til rengøringen, som in-
deholder forskellige opgaver. I alle grupper, er der ansat to medarbejdere, som 
udelukkende varetager rengøringsindsatser hos borgerne. Øvrige medarbejdere kan 
dog også varetage rengøringsopgaver.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at én medarbejder ikke anvender værnemidler efter gældende retningslinjer. 

Det er tilsynets vurdering, at hjælpen til personlig pleje og støtte svarer til borgernes behov, fraset en 
borger, som ikke har modtaget bad svarende til den visiterede indsats. En borger fra en anden gruppe 
har ligeledes ikke modtaget hjælp svarende til indsatsen, hvilket omhandler demensindsats. Borgerne 
oplever tryghed og selvbestemmelse, og at de aktivt deltager i plejen svarende til deres ressourcer.  

I forhold til levering af hjælpen oplever flere borgere, at tidspunktet varierer, hvilket beskrives som 
problematisk af nogle borgere. Ligeledes beskriver borgerne kontinuitet i varierende grad, hvilket be-
skrives som særligt problematisk i to grupper, da det påvirker kvaliteten af indsatsen.  

I hver af de tre grupper er det tilsynets vurdering, at der er en borger, som oplever utilfredshed i for-
hold til flere forskellige forhold.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres tryghed og kontinui-
tet i hjælpen, som leveres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor en gruppe fremstår særligt reflekte-
ret i forhold til spørgsmålene. Samtidig vurderer tilsynet, at medarbejderne kan redegøre for arbejds-
gange, der understøtter den daglige praksis, herunder hvordan det sikres, at borgerne modtager den 
rette støtte. 
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Medarbejderne redegør for praktisk hjælp hos borgerne, som kan indebære opryd-
ning, tømme skrald, tage opvask, hente post, m.m. Medarbejderne beskriver, at de 
opfordrer og motiverer borgerne til at deltage i de praktiske opgaver og kommer 
med eksempler herpå.  

Medarbejderne redegør på tilfredsstillende vis for retningslinjer og procedurer ved 
forebyggelse af smittespredning.   

3.6 KOMMUNIKATION 

Data Observation:  

I to grupper observeres kommunikation mellem borger og medarbejder i et hjem. I 
begge tilfælde foregår kommunikationen i en venlig tone. Medarbejderne taler i 
øjenhøjde med borgerne og fremstår imødekommende.  

På kontoret i en gruppe observeres ordentlig og venlig snak mellem medarbejderne, 
hvor borgerne omtales på en værdig måde.  
 
Borgere: 
Alle borgere oplever at have en god kontakt til medarbejderne. Kommunikationen 
beskrives som værende ordentlig og god. Omgangstonen beskrives som behagelig og 
værdig. Borgerne beskriver medarbejderne som værende søde, venlige og flinke. 
Flere af borgerne fortæller, at de kan tale med medarbejderne om flere forskellige 
ting, og at medarbejderne er gode til at komme med råd og vejledning, når der er 
behov for dette.  

Borgerne beskriver alle, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og 
personlige grænser. Hertil beskrives, at medarbejderne banker på døren og præ-
senterer sig. En borger tilføjer, at de gerne måtte banke på soveværelsesdøren 
også, inden de går ind i soveværelset.  

 

Medarbejdere:  

I alle grupper redegør medarbejderne med faglig overbevisning for de faktorer, de 
lægger vægt på i kommunikationen med borgerne. Her nævnes blandt andet: 

• At kommunikationen er tilpasset den enkelte borger og foregår på borge-
rens præmisser. 

• At kommunikationen er ligeværdig og foregår i øjenhøjde. 

• At man er glad og smilende. 

• At man taler stille og roligt og ikke afbryder borgeren.  

• At man banker på, siger godmorgen, og præsenterer sig – også når der an-
vendes nøgle.   

I forhold til borgere med demens fremhæves yderligere, at det er vigtigt med få in-
formationer, en besked ad gangen samt opmærksomhed på kropssprog og rolig ad-
færd. I en gruppe italesættes yderligere, at borgere med demens kan støttes med 
struktur i hverdagen blandt andet ved at skrive aftaler ned i kalenderen.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at de besøgte hjem fremstår rengjorte og i ryddelig stand. Hjælpemidler observeres 
ligeledes tilstrækkeligt rengjorte. 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever, at indsatsen til praktisk støtte er svarende til deres be-
hov. I to grupper udtrykker borgerne mindre tilfredshed med kvaliteten af den praktiske støtte.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for hygiejniske retningslinjer samt for den praktiske 
indsats i hjemmet, herunder hvordan borgeren medinddrages. 
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Medarbejderne fremhæver også kommunikation med pårørende som vigtig, hvor der 
i forhold til fx ægtefæller skal udvises respekt og forståelse for, at det også er de-
res hjem.   

3.7 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 

Data Observation: 

I ”Hverdagsliv” ses der overordnet beskrivelser af indsatser og tiltag i forhold til at 
sikre en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i plejen. Fx ses der beskri-
velse, hvor medarbejder skal sikre, at der stilles væske frem, før boligen forlades: I 
flere tilfælde er der ligeledes beskrivelser af, at huden skal vaskes, smøres og afla-
stes for at forebygge tryg samt beskrivelser af, at der skal vaskes i alle hudfolder 
for at forebygge svamp og hududslæt.  

Der bemærkes, at der ikke arbejdes målrettet og systematisk med at udføre vægt-
kontroller. Der ses ikke en sammenhæng mellem de borgere, som beskrives småt-
spisende og dokumentation af vægt. Kun i en ”Hverdagsliv” ses beskrivelse af, at 
der skal foretages vægtkontrol ved hvert bad. 

 

Ved gennemgang af borgernes triageringsniveau konstateres, at to borgere ud af de 
18 er triageret gul for nylig, og der er fin sammenhæng i dokumentation.  

En borger er triageret grøn, men har været dårlig og indlagt for nylig. Dette er do-
kumenteret i observationer, men triageringen er ikke ændret relevant i forbindelse 
hermed.  

Der ses løbende beskrivelser af afvigelser/observationer i alle 18 journaler. Beskri-
velserne har overordnet et tilfredsstillende fagligt niveau. I enkelte journaler ses 
beskrivelser, som mere har karakter af en huskeliste for medarbejderen.  

 

Dertil konstateres der i en del journaler, at der ikke er fulgt tilstrækkeligt og lø-
bende op på afvigelser/observationer.  

Ingen af disse afvigelser/observationer er triageret.  

 

 

Under besøgene observerer tilsynet flere situationsbetingede sundhedsfremmende 
og forebyggende tiltag, fx:  

Flere borgere sidder med friske drikkevarer, og en borger har en kande med vand 
stående i køleskabet jf. handlingsanvisningen ”Hverdagsliv”. 

Flere borgere har deres inhalationspræparater liggende fremme. 

Flere borgere har fugtighedscreme stående fremme. 

Enkelte borgere har kompressionsstrømper, som er påsat på korrekt vis.  

En borger har en fodcykel placeret tæt på sin stol. Borger fortæller, at hun opfor-
dres af hjemmeplejen til at anvende denne.  

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad oplever, at der er en god omgangstone og en respekt-
fuld kommunikation fra medarbejderne.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre 
for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kommunikation med borgerne. 
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En borger har en tallerken mad stående i køleskabet, som medarbejderne har 
smurt. Borger er småtspisende og nødes til at spise mellem hjemmeplejens besøg.  

En medarbejder taler med borger om hævelse i ben. Medarbejder fortæller, at hun 
vil kontakte sygeplejen. Medarbejder sikrer, at borger har nødkaldet placeret kor-
rekt, og vejleder borger i at anvende dette ved behov.  

Hos en borger, som er sengeliggende, observerer tilsynet, at der er anvendt en stol 
som sengebord. På stolen står et glas vand med et sugerør i. Borger kan hverken se 
eller nå glasset. På en kommode, som er placeret længere væk, står ligeledes drik-
kevarer. Under tilsynsbesøget spørger borger om hjælp til at få noget at drikke. Til-
synet rækker borger glasset fra stolen, og borger drikker selv fra glasset uden 
støtte. Tilsynet spørger borger, om der er talt om et sengebord, således at borger 
selv kan nå drikkevarerne. Dette mener borger ikke, at der er talt om. Tilsynet har 
videregivet den konkrete hændelse til leder, som vil følge op.  

 

Borgere: 

De borgere, der modtager støtte til delegerede sundhedslovsindsatser, beskriver 
alle, at indsatsen udføres ordentligt, og at de er trygge ved hjælpen. Borgerne be-
skriver, at medarbejderne er opmærksomme på deres tilstand, hvor de gør sig for-
skellige faglige observationer. Borgerne oplever, at medarbejderne handler på de 
ting, de observerer, og at de kontakter sygeplejen ved behov.  Borgerne beskriver 
handlinger i forhold til forebyggelse af hudproblemer, ernæringsindsatser og faldfo-
rebyggelse.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med sundhedsfremmende og fo-
rebyggende tiltag i forhold til borgernes sundhedstilstand. Medarbejderne beskri-
ver, at de hos borgerne fx observerer forandringer som vægttab, mundhygiejne, sår 
og andre hudforandringer. Tilsynet bemærker, at medarbejderne i en gruppe be-
svarer spørgsmålene på en mindre refleksiv måde.  

I to grupper redegøres yderligere for trygaflastende tiltag samt forebyggelse af 
urinvejsinfektion. Hertil beskriver en medarbejder, at hun har læst, at vådserviet-
ter til nedre hygiejne er særligt effektive til forebyggelse af urinvejsinfektion.  

Medarbejderne beskriver, at de samarbejder med borgere og pårørende, når der 
observeres forandringer i borgerens tilstand. Egen læge eller sygeplejerske kontak-
tes ved behov. Alle forandringer og handlinger dokumenteres i en observation.  

I to grupper beskrives, at der også foretages faglig sparring med gruppens social- og 
sundhedsassistenter. Det tværfaglige samarbejde fremhæves i mindre grad i den 
sidste gruppe. 

Der arbejdes med triagering i alle tre grupper, hvor der afholdes faste møder tre 
gange om ugen. Til møderne deltager sygeplejen, og borgere, der er screenet gul 
eller rød, gennemgås. I en gruppe beskriver medarbejderne udfordringer i forhold 
til afholdelse af triageringsmøderne, hvor sygeplejersken eller social- og sundheds-
assistenten ikke altid deltager.   

Tilsynets vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at ”Hverdagsliv” indeholder sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.  

Det er tilsynets vurdering, at der foretages løbende dokumentation af afvigelser/observationer, men at 
der ikke i alle tilfælde bliver dokumenteret relevante handlinger samt sikret opfølgning på disse.  

Det er tilsynets vurdering, at ikke alle borgere bliver triageret efter gældende arbejdsgang. 

Tilsynet vurderer, at der hos en borger mangler et sengebord, hvilket forhindrer borger i selv at hånd-
tere drikkevarer. Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever, at der bliver taget hånd om deres 
sundhedsmæssige udfordringer på særdeles tilfredsstillende vis. 
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Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes sundhedsfrem-
mende og forebyggende i forhold til borgernes sundhedstilstand. En gruppe fremstår dog mindre reflek-
sive i forhold til spørgsmålene.  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at 
føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, bru-
gere 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 kommunal-
bestyrelsen har truffet  

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og 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, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejecenter. Tilsynet sætter fokus på ””Hverdagslivet for borgere og således også på, hvordan hjælpen 
efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til borgernes be-
hov indgår ligeledes i tilsynet.  

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale 
med kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt 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 resur-
ser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på 
at få overensstemmelse mellem borgernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens mulig-
heder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangs-
punkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vur-
dere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som borgerne modtager. 

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

Nedenfor ses eksempel på 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 
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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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog eller samvær med flere af borgerne.  

 

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

 

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af en-to tilsynsførende. De tilsynsførende har en sundheds-
faglig baggrund. 
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OM BDO 

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det 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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