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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 oplys-
ninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede 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: Ølstykke Hjemmeplejegruppe, Tofteparken 15, 3650 Ølstykke 

Leder:  Jannie Slettemose 

Antal borgere: Fem 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven (SEL)  

Dato for tilsynsbesøg: Den 26. oktober 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder af Hjemmeplejen Smørum, sygeplejefaglig koordi-
nator. 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens leder 

• Tilsynsbesøg hos fire borgere. En borger blev aflyst på dagen. To pårørende deltog i tilsynet i to 
hjem 

• Gruppeinterview med tre medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentation for fem borgere 
 

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

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 Ølstykke Hjemmeplejegruppe, kom-
munal leverandør af hjemmepleje. 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 Ølstykke Hjemmeplejegruppe er en meget velfungerende enhed, 
som har engagerede 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 god faglig kvalitet, dog vurderes det, at der hos flere 
borgere ses snavsede hjælpemidler. Borgerne er overordnet meget tilfredse med hjælpen, men dog bemær-
ker flere borgere, at der kommer mange forskellige medarbejdere i hjemmet, og at de ikke altid kender til 
opgaven. 

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 med kerneopgaven, herunder en sundhedsfremmende og rehabilite-
rende tilgang. 

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

Leder og sygeplejefaglig koordinator redegør for, at der systematisk 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 er projekt Selvstyrende teams sat i drift primo oktober i et team i gruppen, blandt andet for 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 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. 

Praktisk hjælp 

Tilsynet bemærker, at der hos flere borgere er 
hjælpemidler, der fremstår snavsede. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at borgere, der 
har behov for rengøring af hjælpemidler, får hjælp 
til dette. 

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Lederen af Ølstykke Hjemmepleje er ikke til stede, og i stedet deltager lederen fra en anden hjemme-
plejegruppe. 

Tilsynet oplyses om, at der efter sidste tilsyn blev udarbejdet fælles handleplan for de fire hjemmeple-
jegrupper for blandt andet at sikre en fælles kvalitetsudvikling.  

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Kommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling

Selvvalgt tema,
tilberedning/anretning af

mad
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I forhold til dokumentationspraksis er der truffet beslutning om journalens opbygning. Der er udarbejdet 
skriftlig vejledning, og alle medarbejdere er undervist. Derudover er alle journaler gennemgået, hvor alle 
medarbejdere har gennemgået egne journaler med gruppens koordinerende sygeplejerske/superbruger. 
Dokumentation har stor ledelsesbevågenhed, hvor de tværfaglige møder har lederdeltagelse, hvor fokus 
er at sikre, at dokumentationspraksis er fuldt integreret i dagligdagen. 

Projekt selvstyrende team er primo oktober 2022 søsat med et testteam i gruppen, hvor der arbejdes 
henimod øget kontinuitet og kvalitet i opgaverne. Medarbejderne er delt op i et mindre team, hvor en 
fast hjemmesygeplejerske møder ind på alle hverdage. Derudover kommer en fast visitator en gang om 
ugen og deltager på borgerkonferencen. Den personlig pleje tildeles i ugepakker i dag og aften. Medar-
bejderne i teamet har ansvaret for at justere pakken op og ned, hvor rammen går helt op til 20 timer pr. 
uge. Ledelsen fortæller, at der i de tre uger, ordningen har fungeret, bliver overdraget/delegeret flere 
SUL-ydelser end tidligere. 

I forhold til at sikre fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, herunder opfølgning på 
borgernes ernæringstilstand, er kvalitetsgruppen, sammen med kommunens diætist, ved at udarbejde 
screeningsværktøj og plan for implementering i alle hjemmeplejegrupper. 

Tilsynet er oplyst, at der til at understøtte undervisning i grundlæggende pleje mm. er udviklet et fem 
dages kursus, hvor ufaglærte medarbejdere undervises i de basale principper for grundlæggende pleje-
opgaver, herunder medicinadministration, UTH og magtanvendelse. Desuden er der to dages fælles in-
troduktion, og ud over fem dages kurset er der yderligere introduktion til opgaverne og sidemandsoplæ-
ring. 

Til yderligere at understøtte dokumentationen er der planlagt tilkøb af triageringsmodul i Cura. Aktuelt 
benyttes ISBAR til at beskrive ændret tilstand hos borgerne, og borgerne TOBS’s ud fra dette.  

Tilsynet er oplyst, at der har været en enkelt skriftlig klage, som er håndteret i dialog med borgeren og 
pårørende, hvor også rehabiliteringskoordinator har været inddraget. Samarbejdet med de pårørende er 
et generelt fokus, herunder forventningsafstemning. Planlægger har første kontakt med borgerne, og 
laver aftaler om besøg. 

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, 
og har ingen mangler. På alle borgere er der generelle oplysninger med hel-
bredsoplysninger, ressourcer, mestring og motivation og livshistorie. Der er 
funktionstilstande med indsatser med borgernes forventninger og mål samt op-
følgningsdato. Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet systematisk og 
handlevejledende i besøgsplanen, og der tages udgangspunkt i borgernes hel-
hedssituation og ressourcer. Der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive 
udfordringer, og hvorledes der støttes op om disse samt særlige opmærksom-
hedspunkter. Der ses relevante målinger på borgerne, fx TOBS og faldregistre-
ring samt dokumentation for HLR. 

 

Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne redegør reflekteret for dokumentationspraksis. Der er en klar  
ansvarsfordeling, hvor det er social- og sundhedsassistenter/sygeplejersker, der 
har ansvar for SUL-ydelser, og social- og sundhedshjælperne har ansvar for SEL-
ydelser.  
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Alle medarbejdere har et ansvar for, at dokumentationen til enhver tid er fuldt 
opdateret. Ved behov bliver der sat ekstra tid af til opdatering. 

Tema 2: 

Personlig pleje  

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgerne 

Data beror på tilsyn hos fire borgere, da en borger blev akut indlagt på dagen. 

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 de tilkendegiver, at deres ønsker til hjælpen imødekom-
mes. Borgerne fortæller, at de selv er aktive i forhold til de daglige opgaver, og 
en borger fremhæver særligt, at rehabiliteringsforløbet har gjort borgeren næ-
sten selvhjulpen igen. Borgerne oplever, at det aftalte tidspunkt for levering af 
hjælpen overholdes. Alle borgerne tilkendegiver, at de har faste medarbejdere, 
men de nævner samtidig, at der kommer mange forskellige medarbejdere, og 
at ikke alle medarbejderne kender til hjælpen. Alle borgerne er trygge ved hjæl-
pen, særligt når det er de faste medarbejdere, der kommer i hjemmet.  

 
Observation 

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

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at hjælpen til personlig pleje ydes med 
fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende og forebyggende til-
gang. Besøgsplanen er grundlag for de daglige opgaver. Gruppens koordinatorer 
er ansvarlige for planlægningen i den del af gruppen, der ikke arbejder med i 
projektet med selvstyrende teams. Medarbejderne er i dialog med koordinator i 
forhold til planlægningen, som tager afsæt i borgernes tilstand, kompetencer og 
opgaver. Medarbejderne har i princippet faste ruter, men der byttes indbyrdes, 
og de hjælper hinanden. Der er fast arbejdsgang ved ændringer i borgeres til-
stand, hvor der arbejdes med ISBAR og TOBS, og ved alle fald ringes der til Akut-
telefonen. Rehabiliteringsforløb køres i et tæt samarbejde med gruppens reha-
biliteringskoordinator efter en fast struktur, blandt andet med borgerkonfe-
rence. Medarbejderne har også fokus på, at borgerne motiveres og guides til selv 
at være med i de daglige opgaver for at bevare deres funktionsniveau længst 
muligt.  

Tema 3  

Praktisk hjælp 

 

Score: 4 

 

 

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

 

Interview med borgere 

Data beror på tilsyn hos tre borgere, da en borger blev akut indlagt på dagen, 
og en borger ikke er visiteret til praktisk hjælp. 

Borgerne er generelt meget tilfredse med rengøringsstandarden, og en borger 
fremhæver, at medarbejderne er gode, og at de udnytter tiden fuldt ud. En 
borger savner dog, at der blive støvsuget under sengen, men borgeren fortæller, 
at problemet løses med hjælp fra pårørende.  

 

Observation 

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boligerne, fraset at der er flere 
hjælpemidler, som ikke er rengjorte. 
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Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de arbejder med helhedspleje, og at 
den daglige oprydning ligger i tilknytning til besøg i hjemmet. Medarbejderne 
reflekterer over, at de kunne være bedre til at være opmærksomme på, om 
borgerne har et behov for rengøring af hjælpemidler, herunder om borgerne 
kunne visiteres til ekstra rengøring. 

Tema 4: 

Kommunikation og 
adfærd 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er generelt meget tilfredse med medarbejderne, og borgerne oplever, 
at omgangstone og adfærd er respektfuld og anerkendende, herunder at med-
arbejderne udviser respekt for borgernes privatliv og personlige grænser. Bor-
gerne tilkendegiver alle, at medarbejderne generelt er søde og imødekom-
mende, dog er der en enkelt borger, som tilkendegiver, at der kan være sprog-
lige og kulturelle barrierer hos enkelte medarbejdere. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de møder borgerne med nærvær, og 
at de er meget opmærksomme på at være positive og møde borgerne med godt 
humør. Ligeledes er det vigtigt at være forberedt på opgaverne, spørge ind til 
borgerne og at tage sig tiden til at lytte, inden de går i gang med opgaverne. 
Medarbejderne oplever, at de kan tage uhensigtsmæssig kommunikation op, 
hvor de kan korrigere hinanden, samt at de er gode til at sparre med hinanden i 
situationer, der opleves svære. 

 

Observation 
Der observeres en respektfuld adfærd og kommunikation. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

 

Interview med ledelsen 

Leder og koordinerende sygeplejerske redegør for, at medarbejderne er Social-
og sundhedsuddannede. Gruppen oplever aktuelt ikke rekrutteringsvanskelighe-
der, og de har flere eksempler på, at elever ansættes i gruppen efter endt ud-
dannelse. Der arbejdes med obligatorisk efteruddannelse, og alle medarbej-
derne har gennemgået genopfriskningskursus i hygiejne, akutsygdomme og hjer-
telungeredning. Næste tema er fald i forbindelse med, at gruppen har fået en 
Raizer løftestol. Der anvendes kompetenceprofil og kompetencekort ved dele-
gerede opgaver. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at der er gode muligheder for løbende 
kompetenceudvikling, blandt andet med tværfaglig sparring i forskellige møde-
fora og i direkte tilknytning til borgernær praksis. Derudover er der temaunder-
visning. Ved delegerede opgaver bliver der udarbejdet kompetencekort, hvor 
det er sygeplejersken, der er ansvarlig og følger op. Gruppen har ressourceper-
soner inden for forskellige områder, og de kan derudover trække på specialister, 
fx diætist og ergo- og fysioterapeuter. 
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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. 

 

Interview med borgere 

En borger modtager hjælp til servering og anretning af mad, og borgeren ud-
trykker at være meget tilfreds med hjælpen. Borgeren oplever selv at have ind-
flydelse på, hvad det er der bliver serveret. Borgeren fremhæver fx, at der inden 
morgenplejen bliver serveret yoghurt, så borgeren kan få sin morgenmedicin. 

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør reflekteret for deres opgaver i forbindelse med serve-
ring og anretning af maden, fx at maden serveres på en tallerken, men også at 
respektere, at der er borgere, der ønsker at indtage den varme mad direkte fra 
emballagen. Hos flere borgere hjælper medarbejderne borgerne med at bestille 
varer. 

 

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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