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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: Ølstykke hjemmeplejegruppe, Tofteparken 15, 3650 Ølstykke 

Leder: Jannie Slettemose  

Antal besøgte borgere: Fem   

Dato for tilsynsbesøg: Den 13. januar 2022 (tilsynsår 2021) 

Deltagere i interviews:   

• Leder, en sygeplejerske ansat i hjemmeplejen 

• Fem 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,  Ølstykke 
hjemmeplejegruppe. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamate-
riale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandøren har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvir-
ker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at leverandøren generelt lever op til Egedal Kommunes kvali-
tetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog vurderes den samlede journalføring at være mangelfuld, 
hvor en fortsat målrettet indsats er påkrævet, og ligeledes er der mangler i forhold til kvalitet og til levering 
af ydelser. 

Tilsynet vurderer, at indsatser, som borgerne modtager i hjemmeplejeenheden, overordnet leveres med en 
tilfredsstillende faglig kvalitet, men der er dog flere mangler i opfyldelsen. Flere borgere har kritikpunkter 
i forhold til hjælpen, dels morgenhjælpen i forhold til leveringstidspunkt, dels at de kun delvist får leveret 
de bevilgede ydelser, fx i forhold til bad og rengøring. Medarbejderne har fokus på kerneopgaven med en 
sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsats, det er dog vurderingen, at den forebyggende er-
næringsindsats kan styrkes. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang anvender 
dokumentationen til at understøtte kvaliteten i daglig praksis.  

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.  
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Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk støtte
Kompetencer 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 fortsat har et målrettet fokus på dokumentationspraksis og på at 
sikre, at der oprettes aktuelle handleanvisninger, som indeholder handlevejledende beskrivelser af 
indsatser.   

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, her-
under opfølgning på borgernes ernæringstilstand.    

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at borgerne får leveret de bevilgede ydelser til personlig pleje, 
fx påklædning og bad.  

4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at borgerne får leveret de bevilgede ydelser til praktisk hjælp, 
og at borgerne informeres om flytning af rengøringsbesøg. Ligeledes anbefales det, at en konkret 
borger revurderes med henblik på behovet for hjælp til tømning af postkasse.  

5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer overensstemmelse mellem bevilling til praktisk hjælp i forhold 
til det, borger får leveret.   

6. Tilsynet anbefaler et fortsat fokus på at sikre, at ufaglærte medarbejdere introduceres grundigt til 
opgaverne, herunder modtager undervisning i grundlæggende pleje.   

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser, at gruppen ved årsskiftet er flyttet til nye lokaliteter, og at de endnu ikke er helt på plads. 

Leder redegør for, at de har implementeret nyt omsorgssystem - CURA, og at de fortsat arbejder på at 
medarbejderne skal blive fortrolige med de nye arbejdsgange. Overordnet har kommunens kvalitetsud-
viklingsgruppe en igangværende proces i forhold til en afklaring af, fx hvornår og hvordan besøgsplan og 
handlingsanvisning anvendes. I denne hjemmeplejegruppe anvendes der handlingsanvisninger. 

Gruppens sygeplejerske tager ofte med medarbejderne ud på borgerbesøg for at give sparring og rådgiv-
ning, og i det kommende år vil der være særligt fokus på sammenhæng mellem borgernes helhedssituation 
og det dokumenterede i borgernes journaler.  

Som opfølgning på sidste års tilsyn vedrørende fleksibel hjemmehjælp er der på tværs af hjemmepleje-
grupperne taget initiativ til at udarbejde en brochure, som kan udleveres til borgerne. Derudover har der 
været en drøftelse i medarbejdergruppen om ordningen, og hvordan den skal anvendes. For at styrke 
overblik og kontinuiteten til borgerne er der, ud over den faste planlægger, ansat to planlæggere yderli-
gere, og medarbejderne er blevet kontaktpersoner for borgerne. For at planlæggerne kommer tættere 
på opgaverne er det planen, at de hos førstegangsborgere skal tage det første borgerbesøg, og de skal 
ligeledes deltage i gruppens faste borgermøder. Det er ligeledes besluttet, at Ølstykke Hjemmepleje-
gruppe skal deltage i et projekt til efteråret med henblik på implementering af en model for selvstyrende 
teams.  
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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 2 

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

Dokumentationen er mindre tilfredsstillende og lever på flere områder i mindre 
omfang op til gældende lovgivning på området. Dokumentationen har væsent-
lige mangler. Dokumentationen fremstår delvist opdateret og delvist fyldestgø-
rende. 

Dokumentationen fremstår overordnet opdateret, men i mindre grad fyldestgø-
rende. Der foreligger aktuelle helbredsoplysninger, dog med enkelte manglende 
opdateringer. De generelle oplysninger med borgernes mestring, motivation, 
ressourcer, roller og vaner er fyldestgørende beskrevet. På alle borgere er der 
vurderet funktionstilstande med indsatser, som alle er opdaterede. Der er op-
rettet handlingsanvisninger, men hvor der i ca. halvdelen af tilfældene mangler 
oprettelse af aktuelle handleanvisninger i forhold til visiterede indsatser. Hand-
leanvisninger mangler generelt beskrivelse af faglige mål. Borgernes behov for 
pleje og omsorg er handlevejledende beskrevet i de oprettede handlingsanvis-
ninger for den pågældende indsats. I tre tilfælde mangler der særlige oplysnin-
ger, fx i forhold til borgers kognitive problemstillinger eller praktiske oplysnin-
ger med stor betydning for borgerne.   

Medarbejderne redegør fagligt for, hvordan de arbejder med dokumentationen, 
så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Medarbejderne tilgår doku-
mentationen på iPads, og de redegør for, at der løbende dokumenteres i tilknyt-
ning til besøget, og hvor det giver mening, sker det sammen med borgeren. Der 
er en klar ansvarsfordeling, hvor visitationen opretter funktionsevnetilstande og 
sygeplejersken er ansvarlig for helbredsoplysninger og helbredstilstande. Social- 
og sundhedsassistenten opdaterer funktionsevnetilstande og udarbejder i sam-
arbejde med hjælperne handleanvisninger på indsatser. Assistenterne har plan-
lagt dokumentationstid, og hjælperne kan bede om tid til opgaven. Der oprettes 
opgaver på opfølgning, og derudover opdateres dokumentationen løbende.     

Tema 2: 

Personlig pleje 

 

Score: 3 

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

Borgerne er generelt meget tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og 
pleje, fx har en borger fået at vide, at borgerne bare skal sige til, hvis der er 
behov for mere hjælp. Alle borgere oplever, at der er sammenhæng mellem det, 
de har behov for, og den hjælp, de er bevilliget. Samtidig tilkendegiver en bor-
ger, som er bevilget hjælp til bad, at det jævnligt forekommer, at borgeren ikke 
får hjælpen som visiteret. En anden borger, som er bevilget hjælp til påklæd-
ning, varetager selv opgaven, og ifølge borgeren med stort besvær. Borgerne 
oplever, at deres ønsker og vaner i forhold til pleje generelt imødekommes, dog 
udtrykker alle borgerne, at der er et stort tidsspænd på levering af hjælpen, 
hvor det er særlig problematisk for en af borgerne, som oplever, at det begræn-
ser pågældendes aktivitet i hverdagen. To borgere oplever, at det er medarbej-
dere, de kender, som kommer og hjælper dem. Tre borgere oplever mange for-
skellige medarbejdere, hvor særligt en borger oplever det problematisk, da 
medarbejderne angiveligt ikke altid kender til de opgaver, de skal løse. Alle 
borgerne deltager på forskellig vis i de daglige opgaver, og en borger er netop 
opstartet i et rehabiliteringsforløb med henblik på selv at kunne varetage mad-
lavning.  

Borgerne er delvist bekendt med bytteydelser, men alle oplever, at de får den 
hjælp, de har behov for.  
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Borgerne er soignerede, svarende til levevis/behov og livsstil.  

Medarbejderne kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til bor-
gerne, og de har fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende og fo-
rebyggende tilgang samt for samarbejdet med hjemmesygeplejen. Medarbej-
derne redegør for, at gruppen er opdelt i tre geografiske teams. Medarbejderne 
er kontaktpersoner, og de har opmærksomhed på at sikre kontinuiteten til sær-
ligt de komplekse borgere. Planlægningen varetages af planlæggere, som tager 
afsæt i medarbejdernes kompetencer og kompleksiteten i opgaveløsningen. 
Medarbejderne mødes enten til morgenmøde eller møder direkte ind hjemme-
fra, men praksis for alle er, at der læses op på egne borgere ved indmøde eller 
forud for borgerbesøg.   

Medarbejderne redegør for, at de er opmærksomme på sundhedsfremmende 
indsatser i samarbejde med borgerne, men også, at der kan være borgere, som 
ikke ønsker forandringer. Medarbejderne drøfter ændringer med borgerne, og 
de kontakter overvejende assistenterne, som er er oplært i TOBS. Der er faste 
opfølgningsmøder på rehabiliteringsborgere og nye borgere samt øvrige borgere 
efter behov med borgergennemgang og med deltagelse af sygeplejerske og te-
rapeuter. Rehabilitering er naturligt integreret i den daglige opgaveløsning, hvor 
borgerne guides og motiveres til selv at klare så meget som muligt. 

Der er observeret sammenhæng mellem borgernes behov og de visiterede ind-
satser hos tre borgere, mens der hos to borgere observeres et behov for opfølg-
ning på ernæring.  

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 3 

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

Alle borgere får leveret rengøring af gruppen.   

Fire borgere oplever, at der er sammenhæng mellem det, de har behov for, og 
den hjælp, de er bevilget. En borger udtrykker dog et behov for hjælp til tøm-
ning af postkasse, hvilket over tid er drøftet med medarbejderne.  

Tre borgere er tilfredse med kvaliteten af hjælpen, mens to borgere er mindre 
tilfredse, en borger oplever, at det ikke er alle de bevilgede ydelser, der leve-
res, fx afstøvning og aftørring af flader i køkken. En anden borger har oplevet, 
at rengøringsydelsen har været flyttet, uden at borgeren forud havde fået be-
sked. Borgerne giver flere eksempler på, hvordan de holder sig i gang med de 
opgaver, de selv kan varetage, fx opvask, tørre støv af, handle ind osv. 

Medarbejderne tager afsæt i kommunens kvalitetsstandarder og borgernes be-
villing, og de redegør fagligt for, hvordan de sikrer, at borgerne modtager den 
praktiske hjælp, samt hvordan de efterlever borgernes ønsker. Den daglige op-
rydning ligger i direkte tilknytning til opgaven, og i hjem med særlige behov 
udviser medarbejderne fleksibilitet, fx ved brug af bytteydelser.  

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

En borger modtager hjælp til rengøring, men hvor der mangler en bevilling af 
indsats. 

Tema 4: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

Leder redegør for, at gruppen er organiseret i to teams, hvor medarbejdersam-
mensætningen består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsas-
sistenter. Det har været særdeles vanskeligt at rekruttere faglærte medarbej-
dere, og leder har været nødsaget til at ansætte ufaglærte medarbejdere i en-
kelte faste- og afløserstillinger. Flere af afløserne er enten sygeplejestuderende 
eller på vej i en sundhedsuddannelse. Alle afløsere introduceres grundigt til op-
gaverne og varetager lettere pleje- og rengøringsopgaver.  
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Der er ligeledes ansat en sygeplejerske i gruppen, hvis opgave er at understøtte, 
udvikle og koordinere medarbejdernes kompetencer samt være faglig tovholder 
på projekter. 

Leder redegør for den løbende kompetenceudvikling og for den nylige imple-
mentering af TOBS, hvor alle medarbejdere har modtaget undervisning i akut 
sygepleje. Der er løbende faglig sparring og supervision til medarbejderne, fx til 
borgere med kognitive udfordringer, og der er løbende undervisning i relevante 
faglige temaer.  

Medarbejderne oplever generelt gode muligheder for kompetenceudvikling, som 
dog har været reduceret under CORONA. De oplever gode muligheder for videns- 
og erfaringsudveksling på de faste møder med sygeplejerske og terapeut samt 
kollegaer indbyrdes i hverdagen.  

Der arbejdes med delegerede opgaver, hvor der tages afsæt i kompetenceprofil, 
og der udarbejdes kompetencekort. 

I takt med, at behovet for ufaglærte medarbejder stiger, udtrykker medarbej-
derne et stigende ansvar i at sikre kvaliteten i de leverede ydelser.  

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 finder deres kommuni-
kation og adfærd respektfuld og anerkendende. Borgerne udtrykker, at alle 
medarbejderne taler ordentligt, og at de er flinke og lydhøre. En borger tilken-
degiver, at de er meget hjælpsomme, hvis borgeren beder om hjælp.  

Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvad der lægges vægt på i 
kommunikationen med borgerne, og de fremhæver vigtigheden af kendskabet 
til borgerne, som fx har betydning for jargon og humor i dialogen. Medarbej-
derne respekterer, at de er gæster i borgernes hjem, og de vægter at udvise 
engagement, og giver sig god tid og til at være lyttende. En positiv tilgang, og 
det at være glade og smilende, har også en stor betydning. Medarbejderne kan 
korrigere hinanden ved uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd, men de op-
lever ikke, at behovet er til stede.    
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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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