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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: Smørum Hjemmeplejegruppe, Råbrovej 22, 2765 Smørum 

Leder: Henriette Holm 

Antal besøgte borgere: Fem   

Dato for tilsynsbesøg: Den 12. januar 2022 (tilsynsår 2021) 

Deltagere i interviews: 

• Leder, en sygeplejerske ansat 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 af hjemme-
pleje Smørum Hjemmeplejegruppe. 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 Smørum Hjemmeplejegruppe er en meget velfungerende enhed, 
som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til, at borgerne er meget tilfredse med hjæl-
pen til pleje og omsorg, herunder den praktiske hjælp.  

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 høj 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 ledelsen følger op hos borger, der har et ønske om hjælp til støvsugning i 
køkken og ved spiseplads en gang ugentlig. 

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser, at den samlede hjemmepleje, efter sidste tilsynsrunde, udarbejdede en fælles handleplan, 
blandt andet med implementering af akuttasker i forhold til at styrke den sundhedsfaglige indsats og 
social- og sundhedsassistenters kompetenceniveau. Det er nu assistenterne, der TOBS’er borgerne ved 
ændringer i helbredsituationen. Et andet nyt tiltag er at implementere førstegangsbesøg ved planlægger, 
hvor der samtidig sker en forventningsafstemning. Initiativet er endnu ikke sat i gang. 

I forhold til anbefaling om medarbejderkontinuitet har gruppen nedsat en arbejdsgruppe med henblik på 
reorganisering af gruppen og implementering af kontaktpersonsystem, men processen er forsinket på 
grund Coronarestriktioner og deraf begrænsninger i mødeaktivitet. Leder oplyser, at Smørum Hjemme-
plejegruppe er udtaget til projekt med henblik på implementering af en model for selvstyrende grupper. 

Siden sidste tilsyn er det nye omsorgssystem Cura implementeret, og samtidig med dette er der imple-
menteret nye arbejdsgange mellem de forskellige funktioner på ældreområdet. Dokumentationspraksis 
er fortsat i fokus med løbende sidemandsoplæring. Derudover er tilsynet oplyst, at der overordnet, i 
kommunens kvalitetsudviklingsgruppe, er en igangværende proces i forhold til en afklaring af, fx hvornår 
og hvordan besøgsplan og handlingsanvisninger anvendes. I Smørum Hjemmeplejegruppe anvendes der 
både besøgsplan og handlingsanvisninger. 

Hjemmeplejegruppen arbejder med triagering med triagemøder. Dokumentation for dette ligger i et sær-
skilt dokument på fællesdrevet og ikke i Cura, ind til et nyt triageringsværktøj udvikles og implementeres. 

2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 5 

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

Dokumentationen er særdeles tilfredsstillende og lever op til gældende lovgiv-
ning og retningslinjer på området, og den fremstår med en faglig og professionel 
standard og med få mangler i opfyldelsen.  

Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende. Der fore-
ligger aktuelle helbredsoplysninger, og borgernes mestring, motivation og res-
sourcer, roller og vaner er beskrevet.  På alle borgere er der vurderet funktions-
tilstande med indsatser, som ses løbende evalueret. Der er oprettet aktuelle 
handlingsanvisninger med faglige mål, dog mangler der enkelte faglige mål. Bor-
gernes behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i besøgsplan 
eller med handlingsanvisning for den pågældende indsats, og hvor det er rele-
vant, er særlige oplysninger, fx i forhold til borgers kognitive problemstillinger 
eller praktiske oplysninger med stor betydning for borgerne, beskrevet. Ingen af 
borgerne er i aktuelle rehabiliteringsforløb efter SEL §83a. 
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Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet 
med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Medar-
bejderne tilgår dokumentationen på mobile enheder. Praksis er, at der læses op 
på borgere ved indmøde og forud for borgerbesøg. Der er en klar ansvarsforde-
ling for, hvem der dokumenterer, fx at det er visitationen, der opretter og op-
daterer funktionstilstande, og sygeplejerskerne er ansvarlige for helbredsoplys-
ninger og helbredstilstande. Medarbejderne redegør for, at der løbende doku-
menteres i tilknytning til besøget, og hvor det giver mening, sker det sammen 
med borgeren. Derudover planlægges der efter behov tid til opdatering i den 
samlede journal. 

Tilsynet har efterfølgende drøftet med ledelsen, at der konsekvent skal være 
faglige mål til alle handlingsanvisninger. 

Tema 2: 

Personlig pleje 

 

Score: 5 

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

Borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje, 
fx siger en borger, at hjælpen er formidabel, og en anden borger giver udtryk 
for, at man altid kan få mere hjælp, hvis der er brug for det. Alle borgerne 
oplever, at der er sammenhæng mellem det, de har behov for, og den hjælp, 
de er bevilliget. Borgerne er trygge ved den samlede indsats, og alle borgere 
tilkendegiver, at de har indflydelse på hjælpen, og at de er optagede af at være 
aktive og klare mest muligt selv. To borgere fortæller, hvordan de over tid kan 
klare flere ting selv, blandt andet er en borger særlig glad for selv at kunne klare 
toiletbesøg og tilberedning af den kolde mad. Alle borgere tilkendegiver, at de 
får hjælpen inden for den aftalte tid, og at hjælpen overvejende leveres af 
kendte medarbejdere. Flere borgere fremhæver det positivt, at der kommer 
forskellige medarbejdere, blandt andet fordi de med hver deres forskellighed 
giver variation for borgerne. Borgerne er delvist bekendte med bytteydelser, 
men fælles for dem alle er, at den hjælp de får, er det de har brug for.  

Borgerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil.  

Medarbejderne kan med stor faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for 
pleje og omsorg til borgerne, og de har målrettet fokus på den rehabiliterende 
samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang, hvor der er samarbejde med 
kommunens akutteam og hjemmesygeplejen. Som et nyt tiltag er det social- og 
sundhedsassistenterne der TOBS’er borgerne ved ændringer, hvor der er fast 
arbejdsgang for opfølgning. Der arbejdes systematisk med triagering, hvor der 
er triagemøde/borgermøde to gange ugentligt. Rehabilitering/aktivering indgår 
integreret i den daglige opgaveløsning, hvor borgerne guides og motiveres til 
selv at klare så meget som muligt. Derudover samarbejder gruppen med rehabi-
literingskonsulenten, som blandt andet deltager i praksis hos borgerne og giver 
sparring til medarbejderne. Den daglige planlægning varetages af planlægger, 
hvor der tages højde for medarbejdernes kompetencer og kompleksiteten i de 
opgaver, der skal løses. 

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 4 

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

Borgerne er generelt meget tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og 
de oplever at modtage den hjælp, de er visiteret til og har behov for. En borger 
savner dog oprydning, fx i forhold til støvsugning i køkken og ved opholdsplads, 
bare en gang om ugen. En anden borger efterspørger grundig rengøring, og bor-
geren er ikke klar over at være visiteret til dette.  Borgerne fortæller, at de selv 
er opmærksomme på at holde sig i gang med de opgaver, de kan varetage, fx at 
lægge tøj sammen, tørre støv af, handle ind osv. 
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Den hygiejniske standard i boligen svarer til levevis/behov og livsstil, fraset et 
hjem, hvor der er krummer på gulvet i køkkenet og ved borgers foretrukne op-
holdsplads.  

Medarbejderne redegør reflekteret for den praktiske hjælp til borgerne, og de 
har målrettet fokus på den rehabiliterende tilgang, blandt andet at de under-
støtter og motiverer borgerne til selv at udføre praktiske opgaver i hjemmet. 
Medarbejderne har fokus på god hygiejne, og de redegør for fx brug af værne-
midler ved smitterisiko. 

Tilsynet er efterfølgende oplyst, at borger, der efterspørger ekstra rengøring, 
har modtaget hovedrengøring i marts 2021, og at der er planlagt en ny ydelse til 
dette i marts 2022. 

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 
uddannelsesforløb, samt andre medarbejdere, som er sygeplejerstuderende. 
Der er ansat enkelte servicemedarbejdere til overvejende at udføre praktiske 
opgaver samt opgaver med begrænset kompleksitet. Derudover har gruppen an-
sat en sygeplejerske, hvis opgave er at understøtte, udvikle og koordinere med-
arbejdernes kompetencer samt være faglig tovholder på projekter. Aktuelt op-
lever leder ikke rekrutteringsudfordringer, fx vil de fleste elever gerne ansættes 
efter endt uddannelse, og der kommer jævnligt uopfordrede ansøgninger. 

Der arbejdes systematisk med delegerede opgaver, hvor der tages afsæt i kom-
petenceprofil, og der udarbejdes kompetencekort. 

Medarbejderne redegør for, at der er gode sparringsmuligheder i tilknytning til 
daglig praksis, fx ved nye borgere og nye opgaver og i forskellige tværfaglige 
mødefora. Dog tilkendegiver medarbejderne, at der under Coronasituationen 
har været begrænsninger i fælles temaundervisning. Medarbejderne bruger VAR 
via app på iPad både i konkrete situationer, men også i undervisning og vejled-
ning af elever. 

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 alle en respekt-
fuld og anerkendende omgangsform. Borgerne giver alle udtryk for, at der er en 
ligeværdig kommunikation og omgangstone mellem borger og medarbejder, hvor 
en borger fremhæver, at borger og medarbejder er på lige fod. Andre fremhæ-
ver det gode samarbejde om opgaverne, hvor medarbejderne er meget imøde-
kommende. 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for professionel kommunikation og 
adfærd, hvor de lægger vægt på at udvise respekt for den enkelte borger, og 
hvad der er særligt betydende for borger. Medarbejderne fortæller, at når de 
kommer til borgeren, præsenterer de sig med navn, og de er positive i mødet. 
Hos borgere, hvor der er behov for en særlig tilgang, vil dette være beskrevet i 
journalen og på kørelisten. Medarbejderne tilkendegiver, at de har et godt in-
ternt samarbejde og et godt samarbejde med hjemmesygeplejen, hvilket smit-
ter af i samarbejdet med borgerne. 
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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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