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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. De gennemførte tilsyn relateres til 
2021. 

 

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

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede data og øvrige indtryk. 

 

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

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Margit Kure 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5072 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: mku@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

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

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

Generelle oplysninger om tilsynet og hjemmeplejen 

Navn og Adresse: Egedal Hjemmeplejegruppe, Damgårdsparken 7B, 3660 Stenløse 

Leder: Lene Berthelsen 

Antal besøgte borgere: Fem   

Dato for tilsynsbesøg: Den 19. januar 2022 (tilsynsår 2021) 

Deltagere i interviews: 

• Leder, en sygeplejerske i hjemmeplejen 

• Fem borgere 

• Tre medarbejdere 

Tilsynsførende:  

Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 
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2. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Egedal Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn hos kommunal leverandør Egedal Hjem-
meplejegruppe. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, 
som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Egedal Hjemmeplejegruppe er en meget velfungerende enhed, 
som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til, at borgerne er meget tilfredse med hjæl-
pen.  

Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, og at hjælpen leveres efter 
en rehabiliterende tilgang. Hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser.  

Tilsynet vurderer, at leverandøren til fulde lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med god faglig kvalitet.  

2.2 SCORE 

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

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

 

 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk støtteKompetencer og udvikling

Kommunikation og
adfærd
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2.3 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger: 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at det igangværende udviklingsarbejde i forhold til dokumentationspraksis for-
sættes med henblik på at sikre fyldestgørende generelle oplysninger, opdatering af besøgsplaner 
ved ændringer og opfølgning på borgernes vægt. 

2. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at tidspunkt for hjælp til støttestrømper følger almindelig klinisk 
praksis. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med hjemmesygeplejen og træning sikrer koordinering mel-
lem de respektive funktioner. 

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder redegør for, at der siden sidste tilsyn er arbejdet med en fælles handleplan for hjemmeplejen, 
blandt andet med implementering af akuttakster i forhold til at styrke den sundhedsfaglige indsats og 
social- og sundhedsassistenters kompetenceniveau. I forhold til at øge kendskabet til bytteydelser i hjem-
meplejen er der en fælles proces med visitationen om at videregive informationsmateriale til borgerne. 
I hjemmeplejegruppen er medarbejderne informeret om processen. 

Dokumentation er et fast udviklingsområde, hvor ledelsen samtidig oplever, at det nye omsorgssystem 
Cura har styrket medarbejdernes tilgang til at dokumentere. Ledelsen redegør for, at de har et særligt 
fokus på, at alle medarbejdere, særligt nyuddannede, oplæres i de grundlæggende principper for doku-
mentation for at sikre, at de opnår forståelse for og indsigt i helheden og den sammenhæng i den enkelte 
borgers journal, der sikrer kontinuitet i indsatsen. 

Hjemmeplejegruppen har borgermøder en gang om ugen i hvert team, hvor hjemmesygeplejen deltager, 
og rehabiliteringsterapeuten deltager i forhold til rehabiliteringsforløb.  

Triageringsværktøjet er lukket ned, og aktuelt anvendes der en tavle, hvor aktuelle/akutte tilstande på 
borgere noteres med henblik på opfølgning.  

Hjemmeplejegruppen har siden efteråret arbejdet med en model for selvstyrende grupper, hvor gruppen 
møder ind i to teams om morgenen, hvor der følges op på dokumentation, og sammen med planlægger 
tilrettes køreliste ud fra den aktuelle situation på dagen. Oplevelsen er, at det har styrket det fælles 
ansvar og medarbejdernes refleksion i forhold til at få koordineret og løst alle opgaver, blandt andet har 
det givet ro at vide, at dobbeltbesøg er planlagt, så det passer begge medarbejdere. 

Leder redegør for, at hjemmeplejegruppens plan/ønske i 2022 er at styrke og øge samspillet med hjem-
mesygeplejen, hvor leders ønske er at få en eller to faste dage, hvor hjemmesygeplejersken er i gruppen. 
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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

Dokumentationen er generelt meget tilfredsstillende og lever op til gældende 
lovgivning og retningslinjer på området. Dokumentationen fremstår med en fag-
lig og professionel standard, men med mangler i opfyldelsen, som vil kunne af-
hjælpes ved en mindre indsats.  

Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende. Der fore-
ligger aktuelle helbredsoplysninger. Borgernes generelle oplysninger om me-
string, motivation og ressourcer, roller og vaner er beskrevet, fraset to borgere, 
hvor disse delvist mangler oplysninger. På alle borgere er der vurderet funkti-
onstilstande med indsatser, hvor der mangler enkelte indsatsmål. Funktionstil-
stande ses løbende evalueret. Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet 
handlevejledende i besøgsplaner, og der er handlingsanvisning i forhold til sund-
hedsfaglige ydelser, fx ernæring og medicinhåndtering. I en journal er besøgs-
plan ikke opdateret i forhold til en indsats, der er ophørt, og hos en borger er 
der ikke dokumentation for borgers vægt. Hvor det er relevant, er særlige op-
lysninger, fx i forhold til borgers kognitive problemstillinger eller praktiske op-
lysninger med stor betydning for borgerne, beskrevet. Ingen af borgerne er i 
aktuelle rehabiliteringsforløb efter SEL §83a. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet med do-
kumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Medarbejderne 
tilgår dokumentationen på mobile enheder. Praksis er, at der læses op på bor-
gerne ved indmøde og forud for borgerbesøg. Der er en klar ansvarsfordeling for, 
hvem der dokumenterer, fx er det visitationen, der opretter og opdaterer funk-
tionstilstande, og social- og sundhedsassistenterne er i samarbejde med syge-
plejerskerne ansvarlige for helbredsoplysninger og helbredstilstande. Medarbej-
derne redegør for, at der løbende dokumenteres i tilknytning til besøget. 

Tilsynet har efterfølgende drøftet med ledelsen, at de i samarbejde med visita-
tionen sikrer, at der er i journalen er indsatsmål/faglige mål i forhold til de 
konkrete indsatser. 

Tema 2: 

Personlig pleje 

 

Score: 4 

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

Borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje. 
Alle borgere tilkendegiver at få hjælp til det, de har behov for, og at de er 
trygge ved den samlede indsats, fx i forhold til specialkost. Alle borgerne tilken-
degiver, at de har indflydelse på hjælpen, og at de er optagede af at være aktive 
og at kunne klare mest muligt selv. Enkelte borgere fortæller, hvordan de over 
tid kan klare flere ting selv, blandt andet er en borger særligt glad for selv, med 
støtte fra pårørende, at kunne klare bad. Borgerne oplever generelt at få hjæl-
pen inden for den aftalte tid, dog er der en borger, der oplever, at tidspunkt for 
hjælp til støttestrømper varierer med et stort tidsspænd fra før borger er stået 
op til sidst på formiddagen. Borgerne oplever, at hjælpen overvejende leveres 
af kendte medarbejdere, men også at der i perioder er mange vikarer. Borgerne 
er delvist bekendte med bytteydelser, men fælles for dem alle er, at de giver 
udtryk for at få den hjælp, de har brug for, og at medarbejderne er fleksible og 
giver en hjælpende hånd til mindre opgaver.  

Borgerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil.  
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Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for pleje og omsorg til borgerne, 
og de har målrettet fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende 
pleje, hvor der er samarbejde med kommunens hjemmesygepleje i den borger-
nære praksis. Rehabilitering/aktivering indgår integreret i den daglige opgave-
løsning, hvor borgerne guides og motiveres til selv at klare så meget som muligt 
selv, og ligeledes giver medarbejderne eksempler på, at de træner med bor-
gerne, fx stolegymnastik og gåture. Som et nyt tiltag er det social- og sundheds-
assistenterne, der TOBS’er borgerne ved ændringer, hvor der er fast arbejdsgang 
for opfølgning. Der arbejdes med triagering, hvor der er triagemøde/borger-
møde en gang ugentligt. Kørelister udarbejdes af planlægger og tilrettes i for-
bindelse med indmøde, hvor der tages højde for medarbejdernes kompetencer, 
kompleksiteten i opgaverne og for ændringer i borgernes tilstand. Derudover 
koordineres opgaverne medarbejderne imellem, fx dobbeltbesøg. Medarbej-
derne tilkendegiver, at de oplever, at indsatser fra hjemmesygeplejen og træ-
ning ikke er fuldt koordineret med hjemmeplejens indsatser, og at de respektive 
funktioner kan komme samtidig i hjemmet, hvilket ikke opleves hensigtsmæs-
sigt. 

Medarbejderne redegør for bytteydelser inden for samme hovedkategori af ind-
satser, men de oplever ikke, at det er meget efterspurgt af borgerne. 

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Alle borgerne modtager hjælp til praktisk støtte, og de er tilfredse med kvalite-
ten, dog tilkendegiver flere borgere, at de tilkøber privat hjælp eller har pårø-
rende, der supplerer med rengøring og tøjvask. Borgerne er aktive i det omfang, 
de magter det, fx fortæller en borger, at borger selv klarer at vaske tøj, og 
medarbejderne lægger det sammen og lægger det på plads.  

Den hygiejniske standard i boligen svarer til levevis/behov og livsstil. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de sikrer den praktiske hjælp til bor-
gerne og en tilfredsstillende hygiejnisk rengøringsstandard, blandt andet er der 
i forbindelse med Coronasituationen kommet særligt fokus på hygiejne, og det 
er nu naturligt at anvende engangsforklæder mm. Ligeledes er der fokus på en 
rehabiliterende indsats ved at invitere borgerne til at være så meget som muligt 
med, fx støve af og ordne blomster.  

I forhold til bytteydelser på praktisk støtte giver medarbejderne et helt aktuelt 
eksempel, hvor en borger byttede den planlagte rengøring ud med en grundig 
oprydning i boligen, og ligeledes gives der eksempler på, at borgere bytter ren-
gøring til en gåtur. 

Tema 4: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

Leder redegør for, at gruppen aktuelt er organiseret i to teams, og at medar-
bejdergruppen, der dækker dag- og aftenvagt, består af social- og sundheds-
medarbejdere, enkelte ufaglærte medarbejdere i vikariater, hvor der er aftalt 
plan for uddannelsesforløb, samt andre medarbejdere, som er sygeplejestude-
rende. Leder tilkendegiver at være udfordret på rekruttering, overvejende på 
grund af borgertilgang og medarbejdere, der går på pension, så der kontinuerligt 
søges medarbejdere. Medarbejdergruppen opleves som en stabil og harmonisk 
gruppe med acceptabelt sygefravær. 

Medarbejderne redegør for, at de har gode sparringsmuligheder, hvor det ople-
ves meget givende at en fast sygeplejerske er ansat, som kan fokusere på med-
arbejdernes faglige udvikling. Derudover er der sparringmuligheder ved borger-
møder og i borgernær praksis. Medarbejderne tilkendegiver, at de er opsøgende 
på ny viden, fx i forhold til nye opgaver, men også i forhold til at vejlede elever. 
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Tema 5: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, og de oplever en respektfuld 
og anerkendende omgangsform med en ligeværdig kommunikation og omgangs-
tone mellem borgere og medarbejdere. En borger værdsætter særligt en munter 
tone, og borger tilkendegiver selv at være frisk i replikken. Alle borgerne ud-
trykker, at de oplever et godt samarbejde med medarbejderne, som opleves 
meget engagerede og imødekommende. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvad der lægges vægt på i kommunika-
tionen med borgerne. De tager afsæt i den enkelte borgers situation og møder 
dem med en positiv og individuel tilgang, og de fremhæver, at det er vigtigt at 
have en engageret indstilling til arbejdet. Hos borgere, hvor der er særlige hen-
syn til adfærd og kommunikation, bliver det taget op på borgermøde, og det 
bliver dokumenteret, hvordan borger tilgås mest hensigtsmæssigt. 

Medarbejderne tilkendegiver, at gruppen har en god kultur, hvor deres oplevelse 
er, at der tales professionelt om borgerne. 

Tilsynet bemærker i forbindelse med et borgerbesøg en positiv, munter og an-
erkendende omgangstone, og under interview med medarbejderne omtales bor-
gerne respektfuldt. 
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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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