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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 samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder 
deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

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 tilsynsførende 
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. 

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

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 

  

 

 

 

 

  

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

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:meo@bdo.dk
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1. FORMALIA 

Oplysninger om tilsynet og Hånd i Hånd ApS 

Navn og Adresse: Hånd i Hånd ApS, Nørregade 34, 3300 Frederiksværk 

Leder: Sabrina Sigfridsson 

Dato for tilsynsbesøg: Den 26. maj 2021 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens ledelse 

• Tilsynsbesøg hos 2 borgere  

• Gennemgang af dokumentation 

• Observationer 

• Gruppeinterview med to medarbejdere (en social- og sundhedshjælper 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: 

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. 

 

På baggrund af gennemgang af to borgeres dokumentation er det tilsynets vurdering, at handlingsanvisnin-
gen Hverdagsliv fremstår med en god faglig standard. Handlingsanvisningen indeholder individuelle og hand-
levejledende beskrivelser af borgernes indsatser. Borgernes vaner fremgår ligeledes, og der er fokus på 
borgernes ressourcer. Handlingsanvisningen fremstår systematisk opbygget, og der henvises til delegerede 
sygeplejeindsatser. For begge borgere er indsatsen til støttestrømper ikke oprettet med særskilt handlings-
anvisning, men står derimod beskrevet i handlingsanvisningen Hverdagsliv. Funktionsevnetilstande fremstår 
opdaterede og aktuelle for den ene borger. Hos den anden borger er enkelte tilstande ikke opdateret siden 
2019. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en faglig og reflekteret måde kan redegøre for arbejdsgange 
i forbindelse med dokumentationsområdet og for anvendelsen af dokumentation i praksis. 

 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og støtte svarer til borgernes behov. Borgerne oplever 
generelt kvalitet i hjælpen til personlig pleje, herunder at der er høj grad af kontinuitet. Borgerne oplever 
ligeledes tryghed og selvbestemmelse. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan 
redegøre for, hvorledes der sikres tryghed og kontinuitet i hjælpen, som leveres ud fra en rehabiliterende 
tilgang. Medarbejderne kan samtidig redegøre for arbejdsgange, der understøtter den daglige praksis, her-
under hvordan det sikres, at borgerne modtager den rette støtte. 

 

De besøgte hjem er rengjorte og fremtræder i ryddelig stand. Hos en borger observeres hjælpemidler, som 
ligeledes fremstår tilstrækkeligt rengjorte. Det er tilsynets vurdering, at begge borgere oplever, at indsat-
sen til praktisk støtte svarer til deres behov. En borger udtrykker mindre tilfredshed med kvaliteten af den 
praktiske støtte, hvor borger oplever, at der ikke støvsuges ordentligt.  

1 2 3 4 5

Dokumentation

Pleje og støtte
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Vurdering af Hånd i Hånd ApS - Privat Hjemmepleje
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Medarbejderne kan redegøre for hygiejniske retningslinjer samt for den praktiske indsats i hjemmene, her-
under hvordan borgeren medinddrages. 

 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne i høj grad oplever, at der er en god omgangstone og en respektfuld 
kommunikation fra medarbejderne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på en reflek-
terende måde kan redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kom-
munikation med borgerne. 

 

I forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er det tilsynets vurdering, at der foretages 
løbende dokumentation af afvigelser i observationer, hvor der iværksættes relevante handlinger samt sikres 
opfølgning, når der observeres ændringer i borgernes tilstand. Det er tilsynets vurdering, at triageringen er 
udfyldt på begge borgere, men at denne ikke opdateres systematisk ud fra en fast arbejdsgang.  

Det er tilsynets vurdering, at begge borgere oplever, at der bliver taget hånd om deres sundhedsmæssige 
udfordringer på særdeles tilfredsstillende vis. Medarbejderne kan på en faglig reflekteret måde redegøre 
for, hvorledes der arbejdes sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til borgernes sundhedstilstand. 

2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at leverandøren sikrer, at der foreligger handlingsanvisninger på delegerede 
sundhedslovsindsatser, før indsatsen igangsættes, herunder også i forhold til støttestrømper. 

 

2. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at øge en borgers tilfredshed i forhold til den 
praktiske støtte. 

 
3. Tilsynet anbefaler, at der i samarbejde med sygeplejen arbejdes på at sikre en fast arbejdsgang 

for triagering, så triageringsoversigten kan anvendes som et aktivt redskab i hverdagen for med-
arbejderne. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN  

Data Ledelsen: 

Tilsynet indledes med, at leder redegør for opfølgning på sidste års anbefaling. Her 
modtog hjemmeplejen en anbefaling omhandlende handlingsanvisningen Hverdags-
liv. Leder fortæller, at tilsynsrapporten er præsenteret for medarbejderne. Alle er 
således blevet mere opmærksomme på området, og alle er oplyst om, at handlings-
anvisningen Hverdagsliv også skal indeholde beskrivelser af den praktiske støtte 
samt eventuelle særlige opmærksomhedspunkter. Herudover er det indført, at det 
fremgår hver tredje måned på medarbejdernes køreliste, at der skal udføres op-
følgning på dokumentationen. Dette bevirker, at alle medarbejdere systematisk 
gennemgår borgerne og opdaterer dokumentationen, hvis der er mangler eller æn-
dringer. Samtidig fortæller leder, at det nu er muligt at mødes på kontoret igen. 
Dette medvirker til øget sparring blandt medarbejderne, fx om dokumentationen, 
hvor medarbejderne støtter hinanden i opgaven.   

Leder fortæller, at hjemmeplejen har ansat to medarbejdere, som udelukkende va-
retager indsatser til rengøring. Disse medarbejdere får støtte til at sikre, at hand-
lingsanvisningerne er opdaterede i forhold til den praktiske indsats.  

3.2 STATUS OG UDVIKLINGSOMRÅDER  

Data Ledelsen: 

Leder fortæller, at medarbejderne under pandemien har fået afsat øget tid på de-
res kørelister, så de har større råderum til fx skift af værnemidler. Hjemmeplejen 
har oplevet øget sygefravær i perioden. Leder fortæller, at der anvendes egne vi-
karer, og at hjemmeplejen har en høj normering, hvilket bevirker, at borgerne ikke 
umiddelbart har haft en oplevelse af manglende kontinuitet i perioden. Hjemme-
plejens medarbejdere følger vaccinationsplanen, svarende til deres aldersgrupper. 
Der er derfor flere medarbejdere, som endnu ikke er tilbudt vaccination.  

Herudover er der arbejdet med delegerede ydelser. Medarbejderne har modtaget 
undervisning ved sygeplejens udviklingssygeplejerske, og der er udfyldt kompeten-
ceskemaer. Handlingsanvisninger til indsatsen udarbejdes af sygeplejen, som samti-
dig udfører fast opfølgning på indsatsen.  

Leder fortæller, at medarbejderne længe har efterspurgt delegerede sygeplejeind-
satser, og at de nu er glade for at kunne varetage indsatserne. Dette bidrager også 
til bedre helhedspleje, hvor flere borgere oplever øget tilfredshed ved, at der kom-
mer færre medarbejdere i hjemmet. Leder udtrykker ønske om, at hjemmeplejen 
varetager endnu flere delegerede sygeplejeindsatser.  

I hjemmeplejen arbejdes der med triagering, hvor der afholdes faste triageringsmø-
der med sygeplejen hver anden uge. Møderne foregår, grundet COVID-19, over tele-
fon. Til møderne gennemgås de borgere, hvor der er observeret forandringer samt 
borgere, der er screenet gul eller rød. Leder fortæller, at hjemmeplejen selv kan 
screene borgerne op, men at det er sygeplejen, som vurderer, om en borger kan 
triageres ned igen. Leder fortæller, at der er et fint samarbejde med sygeplejen. 

I forhold til dokumentationsområdet arbejdes der med at sikre tidstro dokumenta-
tion, som udføres ude hos borgerne. 
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Der er i alt ansat fem social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen, hvoraf fire 
kører i plejen. Hertil varetages opgaver hos borgere med øget kompleksitet. Social- 
og sundhedsassistenterne bistår med sparring for social- og sundhedshjælperne. Le-
der oplever, at det er muligt at fastholde social- og sundhedsassistenterne særligt 
efter, at hjemmeplejen er begyndt at varetage delegerede sygeplejeindsatser. 

Leder oplever generelt, at medarbejdersituationen er stabil, og med et lavt flow. 

3.3 DOKUMENTATION 

Data Observation: 

I hjemmeplejen foretages beskrivelserne af de servicelovsindsatser, som borgerne 
modtager i handlingsanvisningen Hverdagsliv. Handlingsanvisningerne er for begge 
borgere opdaterede inden for de sidste 14 dage. Beskrivelserne fremstår aktuelle 
og anvisende for de indsatser, som borgerne modtager til personlig pleje og prak-
tisk støtte. Beskrivelserne er individuelle og handlevejledende med fokus på bor-
gernes vaner. Handlingsanvisningerne indeholder tydelige beskrivelser af borgernes 
ressourcer, og hvordan disse inddrages i indsatsen. For begge borgere er der note-
ret relevante særlige opmærksomhedspunkter under særskilt overskrift. Handlings-
anvisningerne er udfyldt ud fra en skabelon med faste overskrifter for fx morgen, 
frokost og aftensmad. Herudover er der anført yderligere overskrifter for bad og 
rengøring. Opbygningen bidrager til et systematisk og ensartet overblik. 

Handlingsanvisningerne indeholder henvisninger til delegerede sygeplejeindsatser. 
For begge borgere bemærkes, at indsatsen til støttestrømper ikke er oprettet med 
særskilt indsats med tilhørende handlingsanvisning. Indsatsen til støttestrømper er i 
stedet beskrevet i handlingsanvisningen Hverdagsliv. Leder oplyser tilsynet om, at 
der ikke sker en ensartet visitering af indsatsen.  

Funktionsevnetilstandene fremstår generelt opdaterede og aktuelle, fraset enkelte 
tilfælde hos en borger, hvor enkelte tilstande ikke er opdateret siden 2019.  

Dokumentationen indeholder beskrivelser af generel værdi, og den fremstår med 
sammenhæng. Der er udfyldt livshistorie på en borger.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne beskriver, at handlingsanvisningen Hverdagsliv skal indeholde fyl-
destgørende beskrivelser af indsatsen, så alle kan udføre hjælpen. Beskrivelserne 
skal være dækkende i forhold til al den hjælp, borger modtager. Medarbejderne 
fortæller, at de alle har ansvar for at udfylde og opdatere handlingsanvisningen. 
Denne opdateres, når der er ændringer i borgers tilstand og ved nye ydelser. Med-
arbejderne beskriver, at de føler sig klædt på til dokumentationsopgaven. 

Medarbejderne læser hovedsageligt handlingsanvisningen, når de besøger nye bor-
gere. Samtidig anvendes dokumentationen til at holde sig opdateret omkring bor-
gernes tilstand. Medarbejderne oplever, at der er et godt samarbejde med konto-
ret, som blandt andet giver besked, hvis en borger får visiteret nye indsatser.   

Ved ændringer i en borgers tilstand, dokumenteres dette i journalen. Medarbej-
derne kontakter selv sygeplejen eller visitationen ved behov. Tilstande skal opdate-
res ved ændringer. Dette gøres ved, at tilstande tilknyttes observationerne. Medar-
bejderne fortæller, at det ikke er alle kollegaer, der husker at få det gjort. Dette 
kan være årsag til, at ikke alle tilstande er opdaterede. 
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Medarbejderne indhenter oplysninger om borgerne fra dokumentationen og fra ple-
jeforløbsplanen, hvis borger har været indlagt. Medarbejderne oplever, at doku-
mentationen fra visitationen ved nye borgere ofte er sparsom. Hertil taler medar-
bejderne med borgerne om hjælpen, hvor de spørger ind til ønsker og vaner. Pårø-
rende inddrages fx hos borgere med demens.   

3.4 PLEJE OG STØTTE 

Data Observation: 

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

 

Borgere: 

Begge borgere giver udtryk for, at de modtager den støtte og pleje, som de har be-
hov for. En borger udtrykker, at hun i høj grad er tilfreds med kvaliteten af hjæl-
pen. Den anden borger fortæller, at der tidligere har været problemer med badet, 
men at det fungerer godt nu. Borger er ellers tilfreds med kvaliteten af hjælpen. 
Borgerne deltager aktivt i plejen, svarende til deres ressourcer.  

Borgerne giver begge udtryk for, at hjælpen er tilpasset deres ønsker og vaner. De 
oplever, at de har et godt samarbejde med hjemmeplejen, hvor de kan sige til og 
fra i forhold til hjælpen og medarbejderne. Hertil fortæller borgerne, at hjælpen 
leveres af de samme medarbejdere, og at medarbejderne kommer på de aftalte 
tidspunkter. En borger fortæller, at hun er blevet spurgt om, hvad tid hun ønsker 
besøget, og at medarbejderne er søde til at ringe, hvis de bliver forsinkede.  

Borgerne fortæller, at de er trygge ved hjælpen. Dette begrundes med de medar-
bejdere, som kommer i hjemmet. En borger siger også, at det er en tryghed at 
vide, at der er nogen, som vil finde borger, hvis hun dør. 

 

Medarbejdere: 

Alle besøg er planlagt på medarbejdernes køreliste. Herudover sikrer medarbej-
derne, at borgerne får den rette hjælp ved at læse i handlingsanvisningen. Under 
besøget tages der hensyn til borgernes ønsker og vaner. Medarbejderne spørger ind 
til borgerne, lytter til dem, og støtter dem der, hvor de har brug for det. Hertil be-
skriver medarbejderne, at der laves aftaler med borgerne om tidspunkt for besøg, 
og at kørelisterne tilpasses herefter. Hvis en borger ændrer i besøget, dokumente-
res dette. Medarbejderne ringer også til kontoret, hvis ændringen er akut.  

Medarbejderne fremhæver kontinuitet og genkendelighed, som noget af det, der 
skaber tryghed for borgerne. Medarbejderne beskriver, at der er stabilitet i medar-
bejdergruppen, og at medarbejderne varetager besøg i faste områder. Dette bidra-
ger til en høj grad af kontinuitet, hvilket borgerne udtrykker stor glæde over.  

Tilsynets vurdering – 4  

Tilsynet vurderer, at handlingsanvisningen Hverdagsliv fremstår med en god faglig standard. Handlings-
anvisningen indeholder individuelle og handlevejledende beskrivelser af borgernes indsatser. Borgernes 
vaner fremgår ligeledes, og der er fokus på borgernes ressourcer. Handlingsanvisningen fremstår syste-
matisk opbygget, og der henvises til delegerede sygeplejeindsatser. For begge borgere er indsatsen til 
støttestrømper ikke oprettet med særskilt handlingsanvisning, men står derimod beskrevet i handlings-
anvisningen Hverdagsliv.  Funktionsevnetilstande fremstår opdaterede og aktuelle for en borger. Hos 
den anden borger er enkelte tilstande ikke opdateret siden 2019. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en faglig og reflekteret måde kan redegøre for arbejdsgange i 
forbindelse med dokumentationsområdet og for anvendelsen af dokumentation i praksis. 
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Rehabilitering handler ifølge medarbejderne om hjælp til selvhjælp, hvor borgerne 
vejledes og støttes i, at gøre mest muligt selv. Hertil anvender medarbejderne en 
motiverende og anerkendende tilgang.  

Medarbejderne fortæller, at der tidligere er holdt personalemøder, hvor borgerne 
blev gennemgået, men at dette har været aflyst på grund af COVID-19. Medarbej-
derne oplever, at de er gode til at sparre internt, hvor de bruger hinandens kompe-
tencer. Medarbejderne beskriver, at der er et godt sammenhold i medarbejder-
gruppen, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø. 

3.5 PRAKTISK HJÆLP  

Data Observation: 

Begge hjem fremstår rene og ryddelige i overensstemmelse med borgernes habitus. 
En borger har hjælpemidler, som observeres tilstrækkeligt rengjorte.  

 

Borgere: 

Begge borgere giver udtryk for, at den praktiske støtte er svarende til deres behov. 
En borger udtrykker mindre tilfredshed med kvaliteten af hjælpen. Borger fortæl-
ler, at medarbejderne ikke støvsuger ordentligt, og borger henviser til, at der gen-
nem tre uger har ligget snavs under et bord i soveværelset. Borger har ikke selv ita-
lesat dette over for medarbejderne. Leder fortæller, at der arbejdes på at øge bor-
gers tilfredshed med indsatsen, og leder vil følge op på dette.  

Borgerne oplever, at hjælpen er tilpasset deres ønsker og vaner, og at medarbej-
derne er lydhøre over for deres behov. Borgerne giver samtidig udtryk for, at de 
selv gør de ting, de kan. En borger rydder fx op og vasker hverdagstøjet. En anden 
borger tørrer støv af.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at indsatsen til den praktiske støtte beskrives i handlings-
anvisninger, og at denne følges. I hjemmeplejen varetages størstedelen af rengø-
ringsopgaverne af to faste medarbejdere. Det kan hænde, at øvrige medarbejdere 
også varetager rengøringsopgaver. Medarbejderne er opmærksomme på at inddrage 
borgerne i indsatsen, hvor de samtidig anvender deres ressourcer.  

Medarbejderne redegør for anvendelse af værnemidler, svarende til gældende re-
striktioner, og fortæller, at flere borgere også er blevet mere opmærksomme på 
egen håndhygiejne og anvendelse af håndsprit. Såfremt en borger er smittet med fx 
multiresistente bakterier, modtages der besked om dette fra visitation eller hospi-
tal. Dokumentationen opdateres, og særligt symbol sikrer tydelig markering i jour-
nalen. Medarbejderne henviser til de hygiejniske retningslinjer, hvor der kan findes 
information om, hvilken type værnemidler indsatsen kræver. 

Tilsynets vurdering – 5 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og støtte svarer til borgernes behov. Borgerne oplever 
generelt kvalitet i hjælpen til personlig pleje, herunder at der er høj grad af kontinuitet. Borgerne op-
lever ligeledes tryghed og selvbestemmelse.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvorledes der sikres 
tryghed og kontinuitet i hjælpen, som leveres ud fra en rehabiliterende tilgang. Samtidig vurderer tilsy-
net, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange, der understøtter den daglige praksis, herunder 
hvordan det sikres, at borgerne modtager den rette støtte. 
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3.6 KOMMUNIKATION 

Data Observation:  

Tilsynet observerer ingen kommunikation mellem medarbejdere og borgere. 
Kommunikation imellem medarbejdernes indbyrdes observeres på kontoret, hvortil 
borgerne kun sparsomt omtales.  
 
Borgere: 
Borgerne oplever begge, at der er en god kommunikation og omgangstone. Medar-
bejderne omtales som søde, flinke og høflige. Borgerne fortæller, at det er nemt at 
snakke med de medarbejdere, der kommer, hvor borgerne nyder at tale om hverda-
gen. Dette beskrives af en borger som værende særdeles hyggeligt. Borgerne ople-
ver samtidig, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og personlige 
grænser. 

 

Medarbejdere:  

Medarbejderne redegør for de faktorer, de lægger vægt på i kommunikationen med 
borgerne, herunder: 

• At der anvendes en anerkendende kommunikation. 

• At kommunikationen er ligeværdig. 

• At tonen er pæn og tilpasset den enkelte borger. 

• At være lyttende over for borgerne. 

• At der udvises forståelse for borgernes situation. 

• At udvise opmærksomhed på borgernes selvbestemmelse. 
 

Medarbejderne fremhæver, at relationen til borgerne er af stor betydning. Nogle 
borgere anvender en særlig jargon og profiterer positivt af, at medarbejderne har 
samme jargon. Hertil beskriver medarbejderne, at det er vigtigt at kende borgeren, 
før jargonen anvendes. Medarbejderne kommer med eksempler fra hverdagen.   

Medarbejderne oplever, at kommunikationen og tilgangen til borgerne bevirker, at 
borgerne oplever glæde og tryghed. Dette medvirker også til, at borgerne fortsat 
ønsker hjælpen leveret fra Hånd i Hånd hjemmepleje. 

Tilsynets vurdering 4 

Tilsynet vurderer, at de besøgte hjem i høj grad er rengjorte og fremtræder i ryddelig stand. Hos en 
borger observeres hjælpemidler, som ligeledes fremstår tilstrækkelig rengjorte. 

Det er tilsynets vurdering, at begge borgere oplever, at indsatsen til praktisk støtte er svarende til de-
res behov. En borger udtrykker mindre tilfredshed med kvaliteten af den praktiske støtte, hvor borger 
oplever, at der ikke støvsuges ordentligt.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for hygiejniske retningslinjer samt for den praktiske 
indsats i hjemmet, herunder hvordan borgeren medinddrages. 

Tilsynets vurdering - 5 

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 aner-
kendende kommunikation med borgerne. 
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3.7 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 

Data Observation: 

For begge borgere indeholder dokumentationen beskrivelser af relevante sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser og observationer. I handlingsanvisninger 
Hverdagsliv observeres beskrivelser i forhold til blandt andet faldforebyggelse og 
forebyggelse af hudproblematikker. Begge borgere er triageret grøn. Hertil bemær-
ker tilsynet, at en borger sidst er triageret i 2016. Den anden borger er sidst triage-
ret i 2017. Tilsynet bemærker også, at der i dokumentationen er foretaget løbende 
beskrivelser af afvigelser og forandringer i borgernes tilstand i observationer. Der 
ses samtidig beskrivelser af relevante handlinger samt opfølgning herpå. Gennem-
gangen indikerer hermed, at hjemmeplejen observerer og handler relevant i for-
hold til borgernes tilstand, men at triageringen ikke opdateres systematisk. Leder 
oplyser, at der ikke foreligger en fast beskrivelse af, hvor ofte borger skal triage-
res.  

Tilsynet foretager ingen situationsbetingede observationer under de to besøg.  

 
Borgere: 

Begge borgere modtager hjælp til støttestrømper, og en borger modtager støtte til 
øjendrypning. Begge borgere giver udtryk for at være trygge ved hjælpen og ved 
medarbejdernes håndtering af deres sundhedsmæssige udfordringer. En borger be-
skriver medarbejderne som værende professionelle og med gode kompetencer. 

Borgerne fortæller, at medarbejderne spørger ind til, hvordan de har det, og at de 
følger relevant op på konkrete problemstillinger. En borger fortæller fx, at medar-
bejderne siger til, hvis borgers ben trænger til at blive smurt med fugtighedscreme.  

 

Medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes sundhedsfremmende og forebyg-
gende i forhold til borgernes sundhedstilstand. Medarbejderne anvender råd og vej-
ledning på baggrund af observationer om fx borgernes ernæring og kostindtag, æn-
dringer i vægt, væskeindtag og borgernes generelle helbred. Medarbejderne er op-
mærksomme på borgernes diagnoser og forandringer relateret hertil. 

Medarbejdernes store kendskab til borgerne gør, at de observerer forandringer tid-
ligt. Dermed iværksættes der hurtigt relevante indsatser. Medarbejderne fortæller, 
at de kontakter sygeplejen, hvis der observeres forandringer i en borgers tilstand. 
Hvis der er tale om akutte forandringer, kontaktes 112. Alle forandringer dokumen-
teres. Medarbejderne fortæller, at der afholdes triageringsmøder med sygeplejen, 
og at medarbejderne selv kan triagere en borger op, dette gøres fx, hvis en borger 
har en urinvejsinfektion. Adspurgt fortæller medarbejderne, at der ikke er en sy-
stematisk arbejdsgang for, hvornår borgerne skal triageres.  

Medarbejderne oplever generelt et godt samarbejde med sygeplejen, også i forhold 
til delerede sygeplejeindsatser. Medarbejderne har gennemført undervisning, og de 
oplever det som positivt, at de nu varetager de delegerede sygeplejeindsatser. 
Også kompetenceskemaer beskrives positivt, da de bidrager med tydelighed om-
kring, hvilke opgaver den enkelte medarbejder har kompetencer til at udføre. 

Af øvrige samarbejdspartnere nævnes det rehabiliterende team, forebyggelseskon-
sulenter samt fysio- og ergoterapeuter. Medarbejderne har mulighed for at kon-
takte aktuelle samarbejdspartnere gennem dokumentation eller mail. 

Medarbejderne kommer med et eksempel fra praksis, hvor det tværfaglige samar-
bejde var mangelfuldt, og hvor en medarbejder oplevede frustration ved, ikke selv 
at måtte kontakte borgers egen læge. Medarbejderne giver samtidig udtryk for, at 
der findes mange eksempler på et godt tværfagligt samarbejde. 
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Tilsynets vurdering - 4 

Det er tilsynets vurdering, at der i høj grad foretages løbende dokumentation af afvigelser i observatio-
ner, hvor der iværksættes relevante handlinger samt sikres opfølgning, når der observeres ændringer i 
borgernes tilstand. Det er tilsynets vurdering, at triageringen er udfyldt på begge borgere, men at 
denne ikke opdateres systematisk ud fra en fast arbejdsgang. Det er tilsynets vurdering, at begge bor-
gere oplever, at der bliver taget hånd om deres sundhedsmæssige udfordringer på særdeles tilfredsstil-
lende vis. Medarbejderne kan på en fagligt reflekteret måde redegøre for, hvorledes der arbejdes sund-
hedsfremmende og forebyggende i forhold til borgernes sundhedstilstand. 
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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 behov 
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 borgere 

• 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 borgere 

• En del af 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 af 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 1-2 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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