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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 

  

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, Skebjergvej 25B, 2765 Smørum 

Leder: Henriette Holm 

Antal borgere: Fem 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven (SEL)  

Dato for tilsynsbesøg: Den 15. november 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder af Egedal Hjemmeplejegruppe, sygeplejefaglig 
koordinator og sygeplejerske, som arbejder i det selvstyrende team.   

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens ledelse 

• Tilsynsbesøg hos fem borgere   

• Gruppeinterview med tre medarbejdere   

• Gennemgang af dokumentationen for fem borgere 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet 

Tilsynsførende: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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2. ANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Egedal Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos kommunal leverandør af hjemmepleje 
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 leverandøren er en meget velfungerende enhed, som har enga-
gerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.  

Vurderingen er, at leverandøren lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceni-
veau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj kvalitet, og hvor borgerne er meget tilfredse med 
hjælpen.  

Tilsynets vurdering er, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus 
på, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser. Medarbejderne kan på relevant 
vis reflektere over, hvordan de arbejder metodisk med rehabilitering og med tilberedning og anretning af 
måltider. 

Tre borgere modtager hjælp til servering og anretning af mad, og borgerne er meget tilfredse med hjælpen 
til dette. 

Ledelsen redegør for, hvordan der er fulgt op på anbefalinger på sidste års tilsyn, samt at der arbejdes med 
relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx projekt Selvstyrende 
teams, som er sat i testdrift primo oktober i et team i gruppen. Formålet er blandt andet at styrke kvalitet 
og kontinuitet i hjælpen. 

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 

Personlig pleje  

Tilsynet bemærker, at en borger oplever vikarer, 
som ikke alle bære synligt Id-kort.    

 

Tilsynet anbefaler, at leder følger op og sikrer, at 
alle vikarer bærer synligt Id-kort.  

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Lederen af Smørum Hjemmepleje er ikke til stede, og i stedet deltager lederen fra en anden hjemmeple-
jegruppe. Tilsynet oplyses om, at der efter sidste tilsyn blev udarbejdet fælles handleplan for de fire 
hjemmeplejegrupper for blandt andet at sikre en fælles kvalitetsudvikling.  

Der har siden sidste tilsyn været arbejdet målrettet med oprettelse af besøgsplaner. Der er udarbejdet 
et auditeringsskema, og der er planlagt gennemgang af alle borgerjournaler med sygeplejefaglig koordi-
nator i samarbejde med medarbejderne. Der arbejdes hen imod en fast kadence på journalaudit.   

Projekt selvstyrende teams er primo oktober 2022 igangsat med et testteam i gruppen, hvor der arbejdes 
henimod øget kontinuitet og kvalitet i opgaverne. Der er tilknyttet en fast visitator og en fast hjemme-
sygeplejerske, som møder ind på alle hverdage. Den personlig pleje tildeles i ugepakker i dag og aften, 
og medarbejderne i teamet har ansvaret for at justere pakken op og ned.  

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Kommunikation og
adfærd

Kompetencer og udvikling

Selvvalgt tema
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Fald registreres og indrapporteres som UTH, og der foretages opfølgning på borgernes ernæring ud fra en 
klinisk vurdering. Begge områder drøftes på de faste ugentlige borgermøder, hvor der igangsættes ind-
satser for den enkelte borger.  

For at styrke og udvikle beslutnings- og handlekraft i det tværfaglige samarbejde er det overordnet be-
sluttet, at de nuværende borgermøder skal ændres til borgerkonferencer, og at deltagerkredsen skal 
udvides med visitator, udekørende sygeplejerske og rehabiliteringskonsulent. Mødet er implementeret i 
det selvstyrende team og skal implementeres i alle teams i starten af 2023.   

Leder er ikke bekendt med, at der har været klagesager det seneste år.  

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. 

 

Dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en meget høj faglig og professionel standard med 
få mindre, væsentlige mangler. På alle borgere er der generelle oplysninger med 
ressourcer, mestring og motivation og livshistorie, fraset hos en borger, hvor der 
ikke er udfyldt livshistorie. Der er udfyldt helbredsoplysninger på alle borgere, som 
i et tilfælde mangler opdatering på et enkelt område. Der er opdaterede funktions-
tilstande med borgernes ønsker og mål og tilknyttede indsatser. Borgernes behov 
for pleje og omsorg er beskrevet systematisk og handlevejledende i besøgsplanen, 
og der tages udgangspunkt i borgernes helhedssituation og ressourcer. Der er lagt 
vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støttes op 
om disse samt særlige opmærksomhedspunkter. Der ses relevante målinger på bor-
gerne, fx faldregistrering. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med dokumentatio-
nen, så den understøtter kvaliteten i den daglige praksis med en klar opgave- og 
ansvarsfordeling. Medarbejderne vægter at dokumentere løbende, ofte under bor-
gerbesøget og sammen med borgeren.  Assistenter får planlagt tid til at dokumen-
tere, mens enkelte hjælpere angiveligt kan have svært ved at finde tilstrækkelig 
tid til opgaven.   

Medarbejderne kender og følger GDPR-regler, og de giver konkrete eksempler på, 
hvordan de overholder reglerne, fx at iPads automatisk lukker ned efter en periode.  

Tema 2: 

Personlig pleje  

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere  

Borgerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, og at de får 
den hjælp, som de er visiteret til. Borgerne er meget tilfredse med hjælpen til 
personlig pleje, og en borger, som har fået mange relevante hjælpemidler, oplever 
kommunen som meget samarbejdsvillig. To borgere udtrykker, at hjælpen leveres 
på en fin, stille og rolig måde. Borgerne fortæller, at de selv er aktive i forhold til 
de daglige opgaver, og en borger fortæller, at hjælpen dagligt afstemmes borger-
nes dagsform.  
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Borgerne oplever, at det aftalte tidspunkt for levering af hjælpen generelt over-
holdes, og alle borgere udtrykker forståelse for mindre forskydninger. Alle borgerne 
tilkendegiver, at de har faste medarbejdere, men også, at der kommer en del vi-
karer, men at det fungerer fint.    

Borgerne er generelt trygge ved hjælpen, dog er en borger ikke tryg ved, at det 
ikke er alle vikarer, som bærer synligt Id-kort.  

 

Observation 

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

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan reflekteret redegøre for pleje og omsorg til borgerne, og de har 
fokus på den rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang.  

Medarbejderne har fokus på, at det er de samme medarbejdere, der kommer hos 
borgerne, og demensressourcepersoner varetager ofte plejen hos borgere med sær-
lige kognitive udfordringer. Medarbejderne har løbende dialog med planlægger om 
aftaler og særlige hensyn vedrørende borgerne, og opgaverne planlægges ud fra 
kompetencer, tilstand og relationer. I det selvstyrende team mødes medarbejderne 
dagligt til et koordinerende møde, hvor de i fællesskab drøfter dagen og den kom-
mende dags planlægning, og hvor de foretager ændringer ved behov.  

Som opfølgning afholdes der ugentligt borgermøde/borgerkonference med borger-
drøftelser med fast deltagerkreds, fx sygeplejefaglig koordinator, hjemmesygeple-
jerske, planlægger og terapeut og i de selvstyrende team samt visitator. Opfølgning 
dokumenteres i borgernes journal.  

Assistenter anvender TOBS ved tilstandsændringer hos borgerne, og de igangsætter 
indsatser i samarbejde med hjemmesygeplejersken.     

Medarbejderne arbejder rehabiliterende i hverdagen. Hos de borgere, som har et 
træningspotentiale, opstarter terapeuten rehabiliteringsforløb. Borgerne drøftes 
på møder for at arbejde ud fra en fælles tilgang, og ved behov deltager terapeuten 
i borgerbesøg.  

Tema 3  

Praktisk hjælp 

 

Score: 5 

 

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

Data beror på, at tre borgere modtager hjælp til rengøring.  

 

Interview med borgere 

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen til rengøring, og borgerne får leveret den 
visiterede hjælp. Borgerne er aktive i det omfang, de magter det, fx i forhold til 
aftørring af støv. En borger, som får hjælp til praktiske opgaver, fortæller, at hjæl-
pen dagligt leveres og afstemmes borgerens behov, fx får borgeren indimellem 
hjælp til at bære skrald ud og tømme opvaskemaskine. En borger, som får hjælp 
til rengøring, har valgt at supplere med privat rengøring. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, hvordan de sikrer kontinuitet i den praktiske hjælp, 
hvor der er to faste medarbejdere, der har rengøringsopgaven, men at alle medar-
bejdere løser alle opgaver hos deres faste borgere. Medarbejderne løser opgaven 
ud fra borgernes ønsker og behov, og de er opmærksomme på overholdelse af de 
hygiejniske principper og brug af værnemidler.  
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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 meget tilfredse med medarbejderne, og alle oplever, at omgangstone 
og adfærd er respektfuld og anerkendende, herunder at medarbejderne udviser 
respekt for borgernes privatliv og personlige grænser. En borger føler sig rigtig godt 
behandlet, og borgeren kan altid tale med medarbejderne, hvis der er behov for 
det.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de møder borgerne med nærvær, og at 
de er meget opmærksomme på at udvise en god og anerkendende tone i kontakten 
med borgerne. Kendskabet har stor betydning for, hvordan medarbejderne træder 
ind i hjemmet, og det at kunne aflæse borgerne på dagen har betydning for etab-
lering af den gode relation. Medarbejderne underviser nye medarbejdere i respekt-
fuld adfærd og kommunikation.   

Medarbejderne kan sige fra og bytte borgere ved behov, og de er blevet bedre til 
at tage uhensigtsmæssig kommunikation op og være nysgerrige på hinandens ad-
færd. 

 

Observation 
Under interview med medarbejderne omtales borgerne anerkendende og respekt-
fuldt. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

 

Interview med ledelsen 

Leder redegør for, at den sygeplejefaglige koordinator varetager opgaver vedrø-
rende den faglige udvikling med blandt andet opfølgning på kompetenceprofiler. 
Fx deltager den sygeplejefaglige koordinator på borgerbesøg for at sikre, at nye 
medarbejdere har de nødvendige kompetencer og ligeledes at følge op på, om kva-
litet i opgaveløsningen er i orden.  

Leder oplever rekrutteringsudfordringer, men alle stillinger er besat. Ud over so-
cial- og sundhedsuddannede er der to servicemedarbejdere, som udelukkende va-
retager rengøringsopgaver. Flere elever vender også tilbage til gruppen efter endt 
uddannelse. 

Der er stor opmærksomhed på, ved ansættelse af ufaglærte medarbejdere, at de 
sikres grundig introduktion til opgaverne og løbende modtager undervisning. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de har gode muligheder for faglig spar-
ring, som dels er løbende, men sparring fås også på borgermøder og sygeplejerske- 
og assistentmøder. Medarbejderne arbejder med delegerede opgaver, hvor det er 
sygeplejefaglig koordinator, der oplærer, og hvor der dokumenteres på kompeten-
ceskema. Derudover er der undervisning i fx forflytning og hjælpemidler og i rele-
vante faglige temaer, fx sårpleje og hygiejne. 
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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 tre borgere modtager hjælp til tilberedning og anretning af mad. 

Interview med borgere 

Tre borgere modtager hjælp til servering og anretning af et eller flere måltider, og 
alle borgerne er meget tilfredse med hjælpen. To borgere får hjælp til morgenmad, 
og den ene borger får også hjælp til at varme maden til aften. Begge fortæller, at 
maden anrettes pænt og ser indbydende ud, og at medarbejderne altid spørger ind 
til, hvad og hvordan de ønsker maden tilberedt og serveret. En borger får hjælp til 
at varme den varme mad, og borgeren spiser direkte af den bakke, som maden 
leveres og opvarmes i, hvilket borger selv har valgt for at undgå opvask.      

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør reflekteret for deres opgaver i forbindelse med servering 
og anretning af maden, fx at de inddrager borgerne i forhold til deres ønsker på 
dagen. Medarbejderne er opmærksomme på, om borgerne får noget at spise. Er der 
behov, hjælper de borgerne med indkøb, evt. i samarbejde med de pårørende og 
borgerne kan få råd og vejledning om ernæringsrigtig kost. Medarbejderne er op-
mærksomme på at servere maden, så den ser indbydende og appetitlig ud samt på 
at servere mindre portioner til småtspisende.   

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 
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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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