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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: Stenløse Hjemmeplejegruppe, Damgårdsparken 1B, 1.sal, 3660 Stenløse 

Leder: Dorte Rosenheld  

Antal besøgte borgere: Fire – en borger afmeldte det planlagte besøg på dagen   

Dato for tilsynsbesøg: Den 17. januar 2022 (tilsynsår 2021) 

Deltagere i interviews:  

• Leder, en sygeplejerske ansat i hjemmeplejen 

• Fire borgere 

• Tre medarbejdere  

Tilsynsførende:  

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske MHM 
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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, Stenløse 
Hjemmeplejegruppe. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datama-
teriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Stenløse Hjemmeplejegruppe er en velfungerende enhed, som 
har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til, at borgerne er meget tilfredse med hjælpen 
til pleje og omsorg, herunder den praktiske hjælp, dog ses der mangler i journalføringen. Ligeledes er der 
borgere, som ikke altid får leveret de bevilgede ydelser.  

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 lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne service-
niveau. Pleje, omsorg og praktisk støtte leveres generelt med en 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 forsat har fokus på implementering af dokumentationspraksis og sik-
rer, at besøgsplan/ handleanvisninger er fyldestgørende og opdaterede. Ligeledes anbefales, at det 
sikres, at medarbejderne har rammer og vilkår til dokumentationsopgaven.    

2. Tilsynet anbefaler, at der hos en konkret borger foretages opfølgning og sikres sammenhæng mellem 
borgerens bevilling og behov for hjælp i forhold til personlig pleje og toiletbesøg.   

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen foretager opfølgning hos konkret borger, som ønsker hjælp til sit 
høreapparat.    

4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på at sikre kontinuiteten i hjælpen til borgerne.   

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder redegør for implementeringsprocessen af det nye omsorgssystem CURA, hvor der fortsat arbejdes 
på, at medarbejderne skal blive fortrolige med de nye arbejdsgange, fx at dokumentere løbende i for-
bindelse med en opgave. Tilsynet bliver oplyst, at der i kommunens kvalitetsudviklings gruppe overordnet 
er en igangværende proces i forhold til en afklaring af, fx hvornår og hvordan besøgsplan og handlingsan-
visning anvendes. I denne hjemmeplejegruppe anvendes både besøgsplan og handlingsanvisninger.  

Aftenvagten er integreret i de enkelte hjemmeplejegrupper, og det er oplevelsen, at det har styrket 
samarbejdet omkring borgerne og givet en god dynamik i gruppen. Leder redegør ligeledes for, at de fire 
sygeplejersker på tværs af de respektive hjemmeplejegrupper arbejder på en fælles praksis for det første 
borgerbesøg og opfølgende besøg.   

Der er for nyligt ansat to nye planlæggere, og der er i høj grad fokus på arbejdet med at sikre kontinui-
teten til borgerne. Ledelsen må samtidig erkende, at det er en vanskelig opgave på grund af rekrutte-
ringsudfordringer.    

2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

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

Dokumentationen er tilfredsstillende og lever delvist op til gældende lovgivning 
og retningslinjer på området samt fremstår med en god faglig standard, men 
med flere mangler.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. På tre borgere 
er der generelle oplysninger med ressourcer, mestring, vaner og motivation, 
men hvor det mangler på en borger. Der er udfyldt helbredsoplysninger på alle 
borgere, som dog i et tilfælde mangler opdatering. På alle borgere er der vur-
deret funktionstilstande med indsatser, som ses løbende evalueret. Borgernes 
behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i besøgsplan eller i 
handlingsanvisning for den pågældende indsats.  
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Der ses dog på enkelte indsatser manglende handleanvisninger/beskrivelser i 
besøgsplan, og der mangler opdatering i tre besøgsplaner på enkelte områder. 
Hvor det er relevant, er der beskrivelser af særlige oplysninger, fx i forhold til 
borgernes kognitive problemstillinger eller praktiske oplysninger med stor be-
tydning for borgerne.   

Ingen af borgerne er i aktuelle rehabiliteringsforløb SEL§83a. 

Medarbejderne redegør fagligt for, hvordan de arbejder med dokumentationen, 
så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Social- og sundhedshjælper 
og -assistent udfylder de generelle oplysninger og udarbejder i fællesskab be-
søgsplan og handleanvisninger, og alle er ansvarlige for den løbende opdatering. 
Dog opleves dokumentationsopgaven vanskelig, da fx social- og sundhedsassi-
stenternes planlagte dokumentationstid angiveligt ofte må inddrages til andre 
opgaver. Der er en klar ansvarsfordeling i forhold til, hvad hjemmesygeplejer-
skerne udfylder, og hvad hjemmeplejen udfylder, men der er fortsat usikkerhed 
omkring, hvad der skal dokumenteres i handleanvisninger, og hvad der skal stå i 
besøgsplaner. 

Tema 2: 

Personlig pleje 

 

Score: 3 

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

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af hjælpen, og de oplever, at ydel-
serne generelt svarer til deres behov. En borger har behov for hjælp til batteri-
skift og rensning af høreapparat, som dog kun honoreres af nogle medarbejdere. 
Anden borger, som er bevilget hjælp til daglig personlig pleje, får ikke denne, 
og begrunder dette med, at borgerens dagsrytme gør, at borgeren er påklædt, 
når medarbejderne kommer, og dermed ikke får hjælpen. Samme borger er be-
vilget hjælp til toiletbesøg, men er blevet i stand til selv at klare dette. Bor-
gerne er alle trygge ved indsatsen, og de har mulighed for selv at være aktive i 
plejen. En borger giver udtryk for, at det som udgangspunkt er faste medarbej-
dere, som kommer på faste tidspunkter. Tre borgere tilkendegiver, at der ikke 
er faste aftaler for tidspunktet for morgenhjælpen, og at det også er forskellige 
medarbejdere, men borgerne oplever ikke dette som problematisk. Fx kan en 
borger selv sørge for et lettere morgenmåltid, som yderligere suppleres, når 
medarbejderne kommer, og en anden borger udtrykker, at medarbejderne kan 
det, de skal. Borgerne er delvist informeret om muligheden for at bytte indsat-
ser. En borger tilkendegiver, at medarbejderne er gode til at se borgers behov 
og tilbyde at bytte en ydelse ud med fx at ordne borgerens køleskab.   

Tilsynet er efterfølgende oplyst, at batteriskift og rensning af høreapparat ligger 
som en del af ydelsen til personlig pleje.    

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

Der er observeret sammenhæng mellem borgerens behov og de visiterede ind-
satser hos tre borgere. En borger er bevilget hjælp til toiletbesøg, men klarer 
selv opgaven, og samme borger er bevilget hjælp til morgenpleje, men modta-
ger ikke hjælpen.  

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for pleje og omsorg til borgerne, og 
de har fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende og forebyggende 
tilgang. Gruppen er opdelt i to teams, og planlæggerne er ansvarlige for køreli-
ster og har særlig fokus på at sikre medarbejderkontinuiteten ved flere besøg 
på samme dag. Overblik sikres via fysisk tavle og kalender. Mange af medarbej-
derne kører direkte ud hjemmefra, og fælles for alle er, at de læser dokumen-
tationen før borgerbesøg. Medarbejderne mødes til frokost, hvor de drøfter sær-
lige problemstillinger omkring borgerne. Social- og sundhedsassistenterne er op-
lært i brugen af TOBS og inddrages ved tilstandsændringer hos borgerne, og sy-
geplejersken kontaktes ved behov. Medarbejderne har fokus på forebyggende 
indsatser, men de erkender samtidig, at der kan være ting, som svipser grundet 
den indimellem manglende kontinuitet i opgaveløsningen.   
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Rehabilitering er naturligt integreret i opgaven, og medarbejderne motiverer 
borgerne til at udføre de opgaver, som de selv kan. Ved rehabiliteringsforløb er 
rehabiliteringskonsulenten med ved det første besøg og udarbejder en trænings-
plan i samarbejde med borgeren og medarbejderen. Træningsplan følges op tre 
gange undervejs, og træningen understøttes af medarbejderne. Der afholdes 
faste borgermøder med deltagelse af sygeplejerske og fysioterapeut, hvor der 
er fast dagsorden for borgergennemgang.  

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Fire borgere modtager hjælp til praktiske opgaver, og en af disse borgere har 
derudover tilkøbt praktisk hjælp fra privat leverandør. 

Borgerne er generelt meget tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og 
de oplever at modtage den hjælp, som de har behov for. Dog udtrykker en bor-
ger, at serviceniveauet er for lavt. Borgerne oplever faste medarbejdere, og en 
borger udtrykker, at medarbejderne holder hjemmet pænt.  

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boliger, og hjælpemidler er ren-
gjorte.  

Medarbejderne redegør reflekteret for den praktiske støtte, herunder at daglig 
oprydning indgår som en del af den daglige opgaveløsning. Medarbejderne sikrer 
kontinuitet i den praktiske hjælp, hvor der i gruppen er en fast medarbejder, 
som udelukkende leverer praktisk støtte til borgerne. Hos borgere, hvor der er 
stor kompleksitet i hjemmet, fx psykisk svækkede og demente borgere, er det 
altid den faste medarbejder, der løser opgaven. 

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, med social- og 
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og serviceassistent, som ude-
lukkende varetager rengøringsopgaver. Derudover er der ansat flere ufaglærte 
afløsere, hvoraf en del af disse skal ind på en sundhedsfaglig uddannelse. Alle 
ufaglærte medarbejdere modtager fem dages introduktion af hjemmeplejens 
sygeplejerske i basale plejeopgaver, og alle introduceres til dokumentation.     

Gruppen har faste ugentlige borgermøder, og hver anden uge er der sygeplejer-
ske- og assistentmøde med borgerdrøftelser og faglige temaer.    

Det er samtidig ledelsens vurdering, at der er sket et fagligt løft i forbindelse 
med ansættelse af en sygeplejerske i gruppen.   

I forhold til den løbende kompetenceudvikling har hjemmesygeplejen udarbej-
det et årshjul med undervisning i relevante temaer, som dog pt. er pauseret på 
grund af CORONA.  

Medarbejderne oplever gode muligheder for kompetenceudvikling, både lø-
bende i hverdagen, fx af gruppens sygeplejerske som vejleder og rådgiver, og 
på de faste møder med erfarings- og vidensudveksling. Medarbejderne er gode 
til at bruge hinandens kompetencer, og de oplever, at der er stor respekt for 
hinandens fagligheder. Der afholdes interne kurser i fx demens med fælles un-
dervisning i aktuelle temaer, fx tryksår.   

Medarbejderne har kendskab til VAR med procedure og retningslinjer, som an-
vendes ved behov.  

Der arbejdes med delegering af opgaver, og der er kompetencekort på de opga-
ver, medarbejderne er oplært i.  
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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 kommunikationen og kontakten til medarbej-
derne, som alle er søde, venlige og imødekommende. Medarbejderne udviser en 
respektfuld adfærd, og de præsenterer sig, når de træder ind i boligen, og flere 
borgere nævner, at medarbejderne er gode at tale med.  

Medarbejderne kan reflekteret redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommu-
nikationen og samarbejdet med borgerne, blandt andet at de har dialog med 
borgerne og engagerer sig i den enkelte borgers situation samt følger op på det, 
borgerne gerne vil. Medarbejderne har desuden fokus på at skabe den gode re-
lation og på at give sig tid, opmuntre og motivere. Ligeledes at inddrage ægte-
fæller og ved behov bruge pårørende som sparringspartnere.  
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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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