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

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

Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et anmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

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

 

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. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

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

 

På bagsiden findes information om 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 
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1. OPLYSNINGER  

 

Generelle oplysninger om tilsynet og hjemmeplejen 

Navn og Adresse: AjourCare, Egedal Centeret 83, 3660 Stenløse 

Leder: Charlotte Bigum Christensen 

Antal borgere: Tre 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven (SEL)  

Dato for tilsynsbesøg: Den 10. november 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Områdeleder  

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens leder 

• Tilsynsbesøg hos tre borgere  

• Gruppeinterview med fem medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentationen for tre borgere 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende: 

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

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Egedal Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos privat leverandør af hjemmepleje, 
AjourCare. 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 samlede vurdering, at leverandøren er en enhed, som har engagerede medarbejdere og 
ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.  

Vurderingen er, at leverandøren overordnet lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau, dog er der mangler i journalføringen. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres generelt med 
en god kvalitet, hvor borgerne er overordnet tilfredse med hjælpen. Dog vurderes det, at der kan være et 
stort tidspænd for levering af hjælpen, at der ikke altid er aftalt tidspunkt for levering, samt at en borger 
oplyser, at hjælpen enkelte gange er udeblevet.  

Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hjælpen 
ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser. Medarbejderne kan reflektere over, hvordan de 
arbejder med kerneopgaven, herunder en rehabiliterende tilgang, hvor det samtidig vurderes, at der ikke 
er en systematisk metode til opfølgning på borgernes sundhedsmæssige problemstillinger. 

En borger modtager hjælp til servering og anretning af mad, og borgeren er meget tilfreds med hjælpen til 
dette. 

Leder redegør for, at der er planlagt en række tiltag til udvikling af den samlede kvalitet, fx triagering og 
implementering af metoder fra ”I Sikre Hænder”. 

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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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Dokumentation 

Tilsynet bemærker, at der i forhold til dokumen-
tationspraksis er mangler i forhold til: 

• At der på en borger ikke er beskrevet Gene-
relle oplysninger. 

• At der ikke er ensartet systematik i doku-
mentationen af helbredoplysninger. 

• At der i en journal mangler opdatering af 
funktionstilstand. 

• At der hos en borger er beskrevet et ernæ-
ringsproblem, der ikke er fulgt op på med 
vægt eller anden dokumentation. 

 

 

Tilsynet anbefaler, at leder forsat har fokus på at do-
kumentationen er fyldestgørende og fremstår med en 
ensartet systematik.  

 

 

 

 

Tilsynet anbefaler, at det i journalen fx fremgår, når 
en borger ikke ønsker opfølgning på ernæringsmæs-
sige problemstillinger. 

Personlig pleje 

Tilsynet bemærker i forhold til personlig pleje: 

• At en borger tilkendegiver, at der er stort 
tidsspænd i, hvornår hjælpen kommer. 

• At der ikke er faste tidspunkter for levering, 
hvilket gør, at borgeren er mindre tryg 

• At hjælpen enkelte gange er leveret af 
mange forskellige hjælpere.  

 

 

Tilsynet anbefaler, at leder sikrer, at hjælpen til bor-
gerne leveres inden for et tidsspænd svarende til 
kommunens kvalitetsstandard, samt at borgerne ken-
der tidspunktet for levering af hjælpen. 

Ligeledes anbefales det, at det, så vidt det er muligt, 
sikres, at det er faste medarbejdere, der kommer hos 
borgerne.  

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Kommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling

Selvvalgt tema
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• At der ikke arbejdes systematisk med opfølg-
ning på borgernes sundhedsmæssige til-
stande. 

Tilsynet anbefaler, at leder iværksætter den på-
tænkte implementering af triagering og metoder fra 
”I Sikre Hænder”. 

Praktisk hjælp 

Tilsynet bemærker i forhold til den praktiske 
hjælp: 

• At en borger oplyser, at den praktiske hjælp 
ikke altid leveres på den aftalte ugedag. 

 

 

 

Tilsynet anbefaler, at borgerne får den praktiske 
hjælp på den aftalte ugedage. 

 

Kompetencer og udvikling 

Tilsynet bemærker i forhold til kompetenceudvik-
ling: 

• At der ikke er faste tværfaglige mødefora. 

• At der kun er begrænset oplæring af ufag-
lærte medarbejdere, der udfører opgaver på 
fritvalgsområdet. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen implementerer faste 
mødefora til sundhedsfaglig sparring og opfølgning. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at ufaglærte med-
arbejdere, der udfører personlig pleje, er undervist i 
udførelse af basale plejeopgaver og ligeledes i opga-
ver inden for praktisk hjælp på fritvalgsområdet. 

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med områdeleder, som er tiltrådt den 1. november 2022. Områdeleder har overordnet 
ledelse af fritvalgsområdet i fem kommuner. Firmaet har, ud over fritvalgsområdet, en afdeling med 
vikarservice og en afdeling, der løser opgaver hos respiratorpatienter på delegation fra Respirations Cen-
ter Øst. 

Aktuelt er stillingen som daglig leder/teamleder for afdelingen i Egedal vakant, og derfor varetager om-
rådeleder pt. den daglige ledelse. 

Firmaet er startet op i Egedal Kommune i sommeren 2022, og der er derfor ikke opfølgning fra tidligere 
tilsyn.  

Områdeleder redegør for, at der nu er igangsat en række tiltag til udvikling af afdelingen, herunder den 
faglige kvalitet. Aktuelt er der fokus på faglig udvikling, blandt andet med planlagt implementering af 
triagering og af ”I Sikre Hænder”. Desuden bliver der nedsat en lokal kvalitetsgruppe, som blandt andet 
skal have fokus på UTH, fald, og tryksår. 

Leder oplyser, at der netop har været møde med hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, og der er aftalt 
et fremtidigt samarbejde og en mødestruktur, herunder en fast tilknyttet hjemmesygeplejerske. 

Leder er ikke bekendt med, om der har været skriftlige klager i den tid, firmaet har varetaget opgaver 
for kommunen. Der er fast procedure for arbejdsgang for, hvordan klager håndteres. 
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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

 

Data beror på, at to borgere udelukkende modtager praktisk hjælp, herudover 
en borger der også modtager personlig pleje. 

 

Gennemgang af dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en god standard og med få mangler. På to ud af 
tre borgere er der generelle oplysninger med helbredsoplysninger, ressourcer, 
mestring og motivation, dog ses en ikke ensartet systematik for dokumentatio-
nen af helbredsoplysninger. På alle borgere er der funktionstilstande, hvor der 
på en borger mangler opdatering samt beskrivelse af borgerens ønsker og mål. 
Borgernes behov for pleje og omsorg og støtte er beskrevet handlevejledende i 
besøgsplanen. På en borger er der beskrevet et ernæringsproblem, som ikke er 
fulgt op med vægt eller anden dokumentation. 

Tilsynet er efterfølgende oplyst, at  hos borgeren, hvor der er beskrevet ernæ-
ringsproblemer, her ønsker borger ikke opfølgning på vægt. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at den enkelte medarbejder har ansvaret for lø-
bende at dokumentere ændringer og afvigelser i hjælpen, herunder at besøgs-
planen er ajourført. Nye medarbejdere bliver sidemandsoplært i dokumentati-
onspraksis. Medarbejderne tilgår dokumentationen på tablets. 

Tema 2: 

Personlig pleje  

 

Score: 3 

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

Data beror på, at en borger modtager hjælp til personlig støtte. 

 

Interview med borger 

Borgeren er generelt meget tilfreds med hjælpen, og borgeren oplever at mod-
tage relevante pleje- og omsorgsydelser, som svarer til borgerens behov. Dog 
tilkendegiver borgeren, at der er stort tidsspænd i, hvornår hjælpen kommer, 
og at der ikke er faste tidspunkter for levering af hjælpen. Borgeren udtrykker 
tilfredshed med de leverede ydelser og med kvaliteten af ydelserne, herunder 
at medarbejderne er meget imødekommende, når de er hos borgeren. Borgeren 
er selv deltagende i den daglige personlige pleje, men borgeren er meget be-
grænset af helbredsmæssige årsager. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de arbejder med afsæt i en rehabiliterende og 
sundhedsfremmende tilgang. Princippet er, at der køres faste ruter og med kon-
taktpersoner, og at det hos borgere, der får hjælp af to personer, tilstræbes, at 
den ene medarbejder er borgerens faste uddannede hjælper, hvor 2. hjælper 
kan være ufaglært. Hjælpen til den enkelte borger tager afsæt i besøgsplanen 
og i de visiterede ydelser. Ved indmøde har medarbejderne dialog om dagens 
kørelister, som tilrettes, så kompetencer, opgaver og geografi så vidt muligt 
passer sammen.  
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Der er fast arbejdsgang, når der er ændringer i en borgers tilstand, hvor enten 
en assistent eller kommunens hjemmesygeplejerske kontaktes. Planen er, at der 
skal opstartes med triagering.  

Medarbejderne redegør for, at hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp, hvor bor-
gerne skal klare så meget som muligt selv. Der er borgere, som er visiteret til 
rehabiliteringsforløb, hvor der samarbejdes med kommunens terapeuter. 

 

Observation 

Borgerne er soignerede, svarende til levevis og habitus.  

Tema 3  

Praktisk hjælp 

 

Score: 4 

 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er tilfredse med rengøringsstandarden, og de tilkendegiver, at hjælpen 
svarer til deres behov. Fx tilkendegiver en borger at have fået en god behand-
ling, og hjælpen giver god aflastning for borgerens helbredsmæssige problem-
stillinger. En anden borger fortæller, at det ikke bare er sådan noget, der skal 
overstås. En borger oplyser, at hjælpen til rengøring ikke leveres på den aftalte 
ugedag, og når det ikke sker på den aftalte dag, betyder det, at borgeren ikke 
får sengetøjet med til vask, da vasketøjet altid afhentes på en fast ugedag. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de dels har helhedspleje hos borgerne, men at 
der også er medarbejdere, der udelukkende kører ruter med praktisk hjælp.  
Den daglige oprydning i boligerne ligger i tilknytning til de opgaver, der løses 
ved besøgene. 

 

Observation 

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

Tema 4: 

Kommunikation og 
adfærd 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er tilfredse med medarbejderne, og de oplever, at omgangstone og 
adfærd er anerkendende og respektfuld. En borger siger fx, at medarbejderne 
er søde og flinke, og at borgeren aldrig har været ude for noget dårligt, og en 
anden borger fortæller, at medarbejderne altid er til at tale med. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de i kommunikationen med borgerne lægger vægt 
på det individuelle kendskab og det at kunne tale om løst og fast, men også at 
kunne give noget af sig selv for at få skabt en tillidsfuld relation.  

 
Observation 
Der observeres en respektfuld adfærd og kommunikation under interviewet med 
medarbejderne. 
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Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

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

 

Interview med leder 

Medarbejdergruppen er social- og sundhedsudannede medarbejdere og service-
medarbejdere, som udfører praktisk hjælp. Som supplement til de faste medar-
bejdere benyttes der aktuelt faste vikarer fra firmaets egen vikarafdeling. 

I hele organisationen er der ansat flere sygeplejersker, og der er mulighed for 
sparring med en fast sygeplejerske til at understøtte den faglige udvikling. 

Leder redegør for, at der nu er udarbejdet instrukser og procedure samt årshjul 
for medarbejderkompetenceudvikling og kvalitetsudvikling. Derudover er leder 
ved at undersøge muligheden for implementering af VAR, og leder har en dialog 
med Egedal Kommune om at blive koblet op. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de aktuelt er tre faste medarbejdere, heraf en 
medarbejder som er nystartet, samt to medarbejdere, der er udlånt fra leve-
randørens vikarservice. Ufaglærte medarbejdere sidemandsoplæres, og i for-
hold til den praktiske hjælp beror medarbejdernes tilgang på egne erfaringer. 
Nye medarbejdere, herunder ufaglærte, gennemgår introduktion og sidemands-
oplæring i forhold til de borgere, de skal køre hos, hvor der til ufaglærte med-
arbejdere ikke er generel undervisning i udførelse af basale opgaver på fritvalgs-
området. 

Der arbejdes med dokumentation for oplæring i forhold til delegerede ydelser. 

Aktuelt er der ikke etableret tværfaglige mødefora, men når der er assistenter 
på vagt, er det muligt at kontakte dem for faglig sparring. 

Selvvalgt tema: 

Tilberedning og an-
retning af mad. 

 

Score: 5 

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

Data beror på, at en borger modtager hjælp til servering og anretning af mad. 

 

Interview med borgere 

En af de besøgte borgere modtager hjælp til servering og anretning af mad, og 
borgeren er meget tilfreds med dette. Blandt andet nævner borgeren, at med-
arbejderne respekterer borgerens valg i forhold til forplejning. Borgeren har et 
udtrykkeligt ønske om, at der ikke bliver talt om borgerens vægt. Borgeren er 
særdeles tilfreds med ordningen med firmaet, der står for levering af mad og 
øvrige varer. 

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør for, at de har fokus på at servere og anrette maden, så 
det ser indbydende ud, samt at sikre, at der fx også er væske til borgerne. Der-
udover tilkendegiver medarbejderne, at de har fokus på god hygiejne, herunder 
oprydning og opvask. 
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2.6 VURDERINGSSKEMA 

I tilsynene anvendes BDO følgende bedømmelsesskala: 

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 borgerne 

• 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 borgerne 

• 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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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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