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

Leder: Dorte Rosenheld 

Antal borgere: Fem borgere  

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven (SEL)  

Dato for tilsynsbesøg: Den 7. november 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder  

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens leder 

• Tilsynsbesøg hos fem borgere – hos fire borgere var en pårørende til stede    

• Gruppeinterview med fire medarbejdere    

• Gennemgang af dokumentation for fem borgere 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder og sygeplejefaglig koordinator om tilsynsfor-
løbet.  

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, 
Stenløse 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 velfungerende enhed, som har engagerede 
medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.  

Vurderingen er, at leverandøren generelt lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau. Dog har journalføringen mangler i opfyldelsen, som vil kræve et fortsat fokus.  

Det er tilsynets vurdering at pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en middel kvalitet. Borgerne er 
generelt tilfredse med hjælpen, dog bemærker flere borgere, at hjælpen leveres af mange forskellige med-
arbejdere i hjemmet, som ikke alle kender til den hjælp, der skal leveres, og en borger kan trods borgerens 
aflysning opleve medarbejderbesøg. En borger oplever, at behovet for hjælp ikke stemmer overens med 
borgerens bevilling. Ligeledes vurderes det, at der hos to borgere er snavsede hjælpemidler, køkkenredska-
ber og gulv.     

Tilsynets vurdering er, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hjæl-
pen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser. Dog kan en borger opleve ikke respektfuld 
adfærd og kommunikation.     

Medarbejderne kan på relevant vis reflektere over, hvordan de arbejder med pleje og omsorg og rehabili-
tering samt indsatser i forhold til borgere med kognitive udforinger.  

To 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 dokumentationspraksis.  

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 vedrørende dokumentationen:  

• At generelle oplysninger i et tilfælde ikke er 
udfyldt, og at helbredsoplysninger i to til-
fælde mangler opdatering på enkelte områ-
der.  

• At funktionsevnetilstande i et tilfælde er 
delvist opdaterede og i et tilfælde delvist ud-
fyldt, og at de faglige vurderinger generelt 
kunne udfoldes yderligere.  

• At der i en besøgsplan på enkelte områder 
mangler opdatering og udfoldelse af hjæl-
pen.  

• I et tilfælde mangler der dokumentation for 
opfølgning på vægttab.  

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen henvender sig til myn-
digheden vedrørende udfyldelse og opdatering af 
funktionsevnetilstande, herunder udfyldelse af bor-
gers mål og ønsker.  

    

 
 
 
Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på at 
sikre en fyldestgørende og opdateret dokumentation 
i forhold til de generelle oplysninger samt opdate-
rede besøgsplaner. Ligeledes at sikre dokumentation 
for vægttab.  

Personlig pleje  

Tilsynet bemærker, at flere borgere italesætter, 
at der kommer mange forskellige medarbejdere i 
hjemmet, og at deres oplevelse er, at medarbej-
derne ikke altid kender den hjælp, borgerne skal 
have. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer et fortsat fokus 
på kontinuitet i hjælpen, samt at medarbejderne har 
kendskab til de konkrete opgaver hos borgerne samt 
anvender besøgsplanen som et aktivt redskab før bor-
gerbesøg.  

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Kommunikation og
adfærd

Kompetencer og udvikling

Selvvalgt tema
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Tilsynet bemærker, at en borger flere gange har 
oplevet besøg af medarbejdere, selv om borgeren 
har aflyst besøg.     

 

Tilsynet bemærker, at en borger og dennes pårø-
rende oplever, at der ikke er overensstemmelse 
mellem borgerens bevilling og borgerens behov 
for hjælp.    

Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på at 
sikre, at planlægningen af opgaver tager højde for 
indgåede aftaler med borgerne.    

 

Tilsynet anbefaler, at leder følger op i den konkrete 
situation med henblik på revurdering af borgerens 
behov for hjælp.  

Praktisk hjælp 

Tilsynet bemærker, at der i et hjem er et snavset 
hjælpemiddel og mikroovn, og i andet hjem er der 
et meget snavset gulv, hvor borger opholder sig.    

 

Tilsynet anbefaler, at leder sikrer forsvarlig rengø-
ring af hjælpemidler og øvrige apparater samt følger 
op i konkrete hjem og sikrer en forsvarlig hygiejnisk 
rengøringsstandard.  

Kommunikation og adfærd 

Tilsynet bemærker, at en borger oplever en med-
arbejder, som udviser en ikke respektfuld adfærd 
under besøget.    

 

Tilsynet anbefaler, at leder sikrer opfølgning, og at 
medarbejderne udviser en respektfuld og anerken-
dende adfærd.  

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder redegør for, at gruppen siden sidste tilsyn har fået tilknyttet faste visitatorer. Der er ligeledes 
implementeret besøg til alle nye borgere af en fast social- og sundhedsassistent, som afstemmer forvent-
ninger og ønsker til opgaveløsningen. Leder redegør for, at der løbende arbejdes på at kvalificere doku-
mentationen. Der planlægges med tid til dokumentation for både social- og sundhedsassistenter og -
hjælpere, og det er muligt at bede om mere tid, hvis der er behov for dette. Som opfølgning på fleksibel 
hjemmehjælp er alle medarbejdere blevet undervist i ordningen. 

Sygeplejefaglig koordinator deltager ugentligt i borgermøde med de to dagvagtsteams og med aftenvagts-
teamet. På borgermøder er der borgergennemgang og faglig sparring samt opfølgning i dokumentationen. 
Der arbejdes ikke med triagering, men leder har overvejelser om at opstarte dette ved årsskiftet.   

Falder en borger i hjemmet, anvendes der Raiser til mobilisering, og hændelsen indrapporteres som en 
UTH.  

I forhold til opfølgning på borgernes ernæring er alle medarbejdere undervist i mad til småtspisende. 
Opfølgning på borgernes ernæring foretages ud fra en individuel og klinisk vurdering. 

Leder oplyser, at der har været en skriftlig klagesag det seneste år, som er håndteret. For at forebygge 
klagesager tager leder på borgerbesøg, hvis der opleves at være udfordringer i hjemmet. 
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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. 

 

Dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en god faglig standard, men med mangler i op-
fyldelsen.  

På alle borgere er der generelle oplysninger med ressourcer, mestring og moti-
vation, fraset i et tilfælde. Der er udfyldt helbredsoplysninger på alle borgere, 
som i to tilfælde mangler opdatering på et enkelt område. Der er på alle borgere 
udfyldt funktionsevnetilstande, som hos to borgere er opdaterede, og på tre 
borgere delvist opdaterede og i et tilfælde delvist udfyldt. Ligeledes ses det, at 
de faglige vurderinger generelt kunne udfoldes yderligere.  

Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i besøgs-
planen, og der tages udgangspunkt i borgerens helhedssituation og ressourcer. I 
en besøgsplan mangler der på to enkelte områder en opdatering og udfoldelse 
af hjælpen. Der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, 
og hvorledes der støttes op om disse samt særlige opmærksomhedspunkter. Der 
ses vægt på en borger, men der mangler dokumentation for opfølgning på vægt-
tab.  

 

Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de samarbejder om do-
kumentationen, så den understøtter kvaliteten i den daglige praksis. Der er en 
klar ansvarsfordeling, hvor myndigheden er ansvarlig for udfyldelse af funktions-
evnetilstande, assistenterne for udfyldelse af de generelle oplysninger, og alle 
medarbejdere har et fælles ansvar for udfyldelse og opdatering af besøgsplaner. 
Der dokumenteres løbende, og medarbejderne fortæller, at der planlægges med 
fast dokumentationstid.  

Medarbejderne kender og følger gældende GDPR-regler, og de giver konkrete 
eksempler fra hverdagen, fx at materialer ikke ligger fremme, og at deres kon-
torer aflåses, så der ikke er adgang til personfølsomme oplysninger. 

Tema 2: 

Personlig pleje  

 

Score: 3 

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

 

Interview med borgere  

Borgerne oplever, at den tildelte hjælp generelt svarer til deres behov, dog op-
lever en borger og dennes pårørende, at borgerens funktionsniveau over tid er 
svækket, og at borgerens bevilling ikke dækker borgerens behov. Borgerne er 
meget tilfredse med hjælpen, særligt når det er de faste medarbejdere, der 
løser opgaven. Dog er der flere borgere, som oplever mange forskellige vikarer, 
som ikke altid kender til de opgaver, de skal løse. Alle borgerne udtrykker at 
være trygge ved den samlede indsats, og de borgere, der benytter nødkald, op-
lever, at der hurtigt bliver iværksat hjælp. Borgerne oplever at have indflydelse 
på hjælpen, samt at de får hjælpen som aftalt. En borger har dog flere gange 
oplevet besøg af medarbejdere, hvis borgeren har aflyst besøg. Borgerne er på 
forskellig vis aktive i de daglige opgaver, og flere borgere værdsætter selv at 
kunne deltage og holde sig i gang.  
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Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til bor-
gerne, og der er målrettet fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfrem-
mende og forebyggende tilgang. Alle nye borgere modtager besøg af en fast 
social- og sundhedsassistent i gruppen, og borgerne har faste kontaktpersoner. 
Gruppens planlægger udarbejder kørelister, som tager afsæt i borgernes aktu-
elle tilstande, opgaver, kompetencer og relationer. Derudover samarbejder 
medarbejderne med planlægger om borgernes særlige ønsker og behov, fx afta-
ler om besøgstidspunkt. Kontinuiteten sikres via besøgsplaner og kalender i 
Cura. Alle vikarer får udleveret iPads, men medarbejderne oplever, at det ikke 
er alle vikarer, som læser besøgsplanen inden borgerbesøget.      

Ved akutte ændringer i borgernes tilstand anvendes TOBS og ISBAR, og hjemme-
sygeplejersken inddrages ved behov. Har borgeren et varigt behov for mere 
hjælp, kontaktes Visitationen. Der afholdes ugentligt borgermøde med borger-
gennemgang med deltagelse af sygeplejefaglig koordinator, hjemmesygeplejer-
ske og terapeut.  

Plejen til borgere med kognitive udfordringer varetages af faste medarbejdere, 
og ved borgere, med særlige udfordringer, kobles en af teamets demensnøgle-
personer på. Medarbejderne redegør reflekteret for, at hverdagsrehabilitering 
indgår integreret i den daglige opgaveløsning. Der er rehabiliteringsterapeut til-
knyttet gruppen, som tager med ud, hvis medarbejderne oplever et behov for 
sparring, ligesom terapeuten også er opsøgende.    

 

Observation 

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

Tema 3  

Praktisk hjælp 

 

Score: 3 

 

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

Data beror på, at to borgere modtager praktiske hjælp. I et hjem er der ansøgt 
om hjælp. 

 

Interview med borgere 

Borgerne er generelt meget tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og 
de oplever at modtage den hjælp, som de har behov for. En borger mener dog, 
at serviceniveauet kunne være bedre, og at medarbejderne burde have mere tid 
til opgaven. En borger klargør og flytter ting fra gulvet før rengøringsbesøget, 
og borgeren tilkendegiver, at borgeren selv støver af i boligen.    

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan redegøre for den praktiske hjælp til borgerne, og at der er 
to faste medarbejdere, som udelukkende løser rengøringsopgaver. Opgaverne 
løses med afsæt i Visitationen, som beskriver, hvilke opgaver der ligger hos den 
enkelte borger. Ligeledes redegør medarbejderne for, at daglig oprydning ligger 
i direkte tilknytning til opgaven. 

 

Observation 

I den ene bolig er der et hjælpemiddel og en mikroovn, som er snavset, og i et 
andet hjem er der et meget snavset gulv, hvor borgeren opholder sig.    
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Tema 4: 

Kommunikation og 
adfærd 

 

Score: 3 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er generelt særdeles tilfredse med medarbejderne, og de tilkendegi-
ver, at der er en god omgangstone. Medarbejderne opleves som omsorgsfulde, 
hjælpsomme og imødekommende. Alle borgerne oplever at blive respekteret, 
dog oplever en borger, at en enkelt medarbejder ikke udviser en respektfuld 
adfærd, da medarbejderen flere gange taler i telefon under hele besøget. Bor-
geren har i disse situationer oplevet at spørge om hjælp, som medarbejderen 
ikke har hørt og handlet på.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at kommunikation og adfærd er på bor-
gernes præmisser. Det er vigtigt at møde borgerne, der hvor de er, og at være 
respektfulde, når de træder ind i borgernes hjem. Medarbejderne vægter en 
rolig tilgang og ikke at udvise travlhed under besøget. Medarbejderne oplever, 
at de har et åbent og tillidsfuldt samarbejde og kan korrigere hinandens adfærd 
i situationer med uhensigtsmæssig adfærd eller kommunikation.  

 
Observation 
Under interview med medarbejderne omtales borgerne anerkendende og re-
spektfuldt. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

 

Interview med ledelsen 

Leder har som udgangspunkt ingen ledige stillinger, men leverandøren oplever 
rekrutteringsudfordringer, og de kunne godt ønske et par ekstra social- og sund-
hedsassistenter. Gruppens sammensætning er social- og sundhedsmedarbejdere 
og to serviceassistenter, som varetager rengøringsopgaver.  

Der har på det seneste været en del udskiftning i medarbejdergruppen, hvor 
blandt andet flere er gået på pension. I weekenden har de faste assistenter en 
særlig opgave med at sikre overblik, herunder at eksterne vikarer bliver intro-
ducerede til opgaverne. Ufaglærte medarbejdere får en grundig introduktion og 
sidemandsoplæring over et forløb på minimum tre uger.  

Gruppens sygeplejerske varetager løbende kompetenceudviklingen af medarbej-
derne, herunder undervisning i forbindelse med delegering af sundhedslovsydel-
ser samt undervisning i dokumentationspraksis. Derudover har der været afholdt 
temadag med alle medarbejdere med tema, relationer og professionel tilgang.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejder redegør reflekteret for, at de i gruppen er gode til at samarbejde 
og bruge hinandens kompetencer. De kan altid få sparring og vejledning af sy-
geplejerskerne, som er tilknyttede gruppen, og der er gode muligheder for er-
farings- og vidensdeling på de faste møder, fx sygeplejerske- og assistentmøde. 
Her drøftes fx anvendelse af VAR, kateterpleje og undervisning i andre relevante 
faglige emner. Der planlægges med løbende undervisning i faglige temaer, og 
der er gode muligheder for den enkelte medarbejder at deltage i kursus.  

Medarbejderne oplæres til at varetage sundhedslovsopgaver, og der dokumen-
teres på kompetenceskemaer.  
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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. 

 

To borgere modtager hjælp til tilberedning og anretning af mad.  

 

Interview med borgere 

Begge borgere giver alle udtryk for, at de er meget tilfredse med tilberedning 
og anretning af maden. En borger varmer selv sin mad til aften, men borgeren 
får hjælp til morgenmaden, og borgeren er meget tilfreds med dette. Borgerne 
oplever, at medarbejderne tilbereder maden, så den ser indbydende ud, og den 
varme mad er varm, når den serveres. Medarbejderne medinddrager borgerne, 
og der tages hensyn til borgernes ønsker.   

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejder redegør reflekteret for, hvordan de tager hensyn til borgernes øn-
sker ved tilberedning og anretning af maden. Medarbejderne følger op, og de er 
fx opmærksomme på, om maden bliver spist, og de tjekker op på, at madens 
holdbarsholdsdato ikke overskrides.    

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. 

 

 

 

  


	Forside
	Forord
	1. OPLYSNINGER
	2. ANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE
	OM BDO

