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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 

  

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:mku@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

 

Generelle oplysninger om tilsynet og hjemmeplejen 

Navn og Adresse: Egedal Hjemmeplejegruppe, Damgårdsparken 7B, 3660 Stenløse 

Leder: Lene Bertelsen 

Antal borgere: Fem  

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven (SEL)  

Dato for tilsynsbesøg: Den 3. november 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder og kvalitets- og udviklingssygeplejerske   

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens ledelse 

• Tilsynsbesøg hos fire borgere - en borger afmeldte det planlagte besøg på dagen. En pårørende 
deltog i tilsynet hos en borger.     

• Gruppeinterview med tre medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentationen for fire borgere 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen 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 
Egedal 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 Egedal Hjemmeplejegruppe er en meget velfungerende enhed, 
som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.  

Det vurderes, at leverandøren lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. 
Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet, Borgerne er generelt meget tilfredse 
med hjælpen, dog vurderes det, at en borger kan opleve tidsforskydning i udlevering af morgenmedicinen.  

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 rehabili-
terende tilgang. 

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

Leder 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 en styrkelse af det 
tværfaglige samarbejde og opfølgning på borgernes ernæringstilstand.  

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.  

 

 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Kommunikation og
adfærd

Kompetencer og
udvikling

Selvvalgt tema



ANMELDT TILSYN NOVEMBER 2022 EGEDAL HJEMMEPLEJEGRUPPE  EGEDAL KOMMUNE 

 

 

 
5 

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 kan opleve tids-
forskydning i udlevering af morgenmedicin.    

  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op hos en kon-
kret borger og sikrer, at medicinen udleveres som or-
dineret og til tiden.   

2.4 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder redegør for, at dokumentation er en ongoing process, hvor kvalitets- og udviklingssygeplejersken 
løbende underviser og forestår sidemandsoplæring. Der er mulighed for sparring med superbrugere i dag- 
og aftenvagt. Der planlægges med daglig tid til dokumentation for assistenter, og for hjælperne, hvor 
tiden ligger i selve besøget, kan der ved henvendelse planlægges med ekstra tid. Sygeplejersken gennem-
går fast to journaler ugentligt med kontaktpersoner for at sikre en opdateret dokumentation.    

Der er fokus på at udvikle det tværfaglige samarbejde, hvor det overordnet er besluttet, at de nuværende 
borgermøder skal ændres til borgerkonferencer, og at deltagerkredsen skal udvides med visitator, ude-
kørende sygeplejerske og rehabiliteringskonsulent. Møderne skal implementeres i starten af 2023, hvor 
kommunens sygeplejefaglige konsulent/udviklingssygeplejerske skal være tovholder på processen.    

For at sikre en fælles tilgang i forhold til kommunikation og adfærd har der på personalemøder været 
drøftet respektfuld tilgang til borgerne med særligt fokus på at give feedback og tilbagemeldinger, hvis 
medarbejderne oplever noget uhensigtsmæssigt. Årsagen er, at der har været oplevelser med vikarer, 
som ikke har udvist en tilstrækkelig professionel og respektfuld adfærd.  

Efter sidste tilsyn har der været opfølgning og drøftelser på personalemøder om fleksibel hjemmehjælp, 
og der er løbende drøftelser i hverdagen om borgernes bevilgede plejepakker og den fleksibilitet, der er 
i den forbindelse.  

Ved fald bliver borgeren TOBS’et. Der afdækkes årsag og udfyldelse af UTH, og fald udløser generelt en 
særlig opmærksomhed på muligheder for at iværksætte evt. indsatser.  

Der er en særlig opmærksomhed på borgernes ernæringstilstand. Borgerne vejes en gang årligt, og der 
foretages løbende en klinisk vurdering og evt. hyppigere vejning.   

Leder oplyser, at der ikke har været skriftlige klage det seneste år. Ledelsen henvender sig til pårørende, 
når de finder det relevant, og de oplever helt generelt et godt samarbejde med de pårørende. Der er 
endnu ikke fast praksis for modtagelse af nye borgere, men der arbejdes hen imod et tiltag, hvor plan-
lægger tager det første besøg i hjemmet.   
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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 få, men mindre væsentlige mangler. På alle borgere er der generelle oplys-
ninger med ressourcer, mestring og motivation, livshistorie og helbredsoplysnin-
ger, som i to tilfælde mangler en enkelt opdatering. Der er funktionstilstande 
med indsatser med borgerens forventninger og mål samt opfølgningsdato. Bor-
gernes behov for pleje og omsorg er beskrevet systematisk og handlevejledende 
i besøgsplanen, og der tages udgangspunkt i borgerens helhedssituation og res-
sourcer. I to tilfælde ses der manglende opdatering på et enkelt område. Der er 
lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støt-
tes op om disse samt særlige opmærksomhedspunkter. Der ses relevante målin-
ger på borgerne, fx vægt og dokumentation for HLR. 

 

Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne redegør reflekteret for dokumentationspraksis. Der er en klar 
opgave- og ansvarsfordeling, og alle medarbejdere har et ansvar for, at doku-
mentationen er opdateret inden for eget ansvarsområde. Medarbejderne er gode 
til at sparre og hjælpe hinanden med dokumentationen i hverdagen, og er der 
behov, kan medarbejderne bede om ekstra tid til opgaven. Medarbejderne kvit-
terer tidstro for udlevering af medicin.  

Medarbejderne kender og følger gældende GDPR-regler, og de giver konkrete 
eksempler fra hverdagen, fx at der ikke ligger materiale med personfølsomme 
oplysninger fremme i grupperum, og at medarbejderne kun søger oplysninger på 
egne borgere.  

Tema 2: 

Personlig pleje  

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere  

Borgerne er som udgangspunkt meget tilfredse med kvaliteten af hjælpen, og 
de er trygge ved den samlede indsats. Borgerne oplever, at ydelserne svarer til 
deres behov, og at hjælpen generelt leveres som aftalt, dog nævner en borger, 
at der kan være større udsving i tiden for udlevering af morgenmedicin. En bor-
ger og dennes pårørende fortæller, at borgerens behov for hjælp og støtte sam-
let set er så omfattende, at borgeren har fået tilkendt en BPA-ordning, hvor der 
afventes en endelig tidsudmåling.  

Alle borgerne oplever, at der kommer faste, men også forskellige medarbejdere 
i hjemmet. Medarbejderne har som udgangspunkt kendskab til de opgaver, de 
skal løse, og en borger oplever det som et frisk pust, at der kommer lidt forskel-
lige i hjemmet. En anden borger oplever, at det fungerer fint, men at det var 
slemt i sommermånederne, hvor der var en del afløsere.  

Borgerne er selv aktive i forhold til dagens opgaver i det omfang, de magter, 
hvor en borger nævner at træne dagligt på anvisning fra en fysioterapeut. Bor-
gerens funktionsniveau er forbedret, og borgeren overvejer at afmelde aften-
hjælpen.   
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Interview med medarbejder 

Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for pleje 
og omsorg til borgerne, og de har fokus på den rehabiliterende samt sundheds-
fremmende og forebyggende tilgang. Medarbejderne er opdelt i geografiske om-
råder, og der planlægges med faste ruter i dag og aftenvagt. Hjælpen planlæg-
ges ud fra borgernes bevilling, og ved ændringer tages der kontakt til Visitatio-
nen. Opgaverne fordeles ud fra kompetencer, og kontinuiteten sikres ved at 
planlægge med de samme medarbejdere i hjemmet. Vikarer, som kommer over 
flere dage, planlægges til de samme borgere. Vikarerne orienterer sig i doku-
mentationen, og får derudover ved dagens start mundtlig overlevering om bor-
gerne, fx særlige opmærksomhedspunkter. Ved tilstandsændringer anvender 
medarbejderne ISBAR og TOBS forud for kontakt med sygeplejerske, som aktivt 
handler og evt. igangsætter indsatser i samarbejde med praktiserende læge.   

Der afholdes ugentligt borgermøde med drøftelser og opfølgning på fx fald og et 
evt. behov for at inddrage pårørende. Borgere med særlige kognitive udfordrin-
ger drøftes på ugentlige møder med deltagelse af sygeplejerske og rehabilite-
ringsterapeuter for at sikre en fælles tilgang. Der er uddannet ressource perso-
ner i demens, og ved behov samarbejdes der med kommunens Demens Task 
Force.  

 

Observation 

Borgerne er velsoignerede, svarende til habitus og livsførelse. 

Tema 3  

Praktisk hjælp 

 

Score: 5 

 

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

 

Interview med borgere 

Alle fire borgere modtager hjælp til praktiske opgaver. 

Tre borgere er meget tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og de 
oplever at modtage den hjælp, som de har behov for. En borger er bevilget 
hjælp til rengøring, hvor den pårørende oplever, at hjælpen til rengøring ikke 
leveres. To borgere får hjælp til tøjvask, og begge borgere er tilfredse med 
hjælpen.  

Tilsynet er efterfølgende oplyst, som opfølgning på den manglende levering af 
rengøring, at opgaven leveres en gang ugentligt i forbindelse med den bevilgede 
aflastning af pårørende. Planlægger vil følge op og kontakte borgeren.     

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for den praktiske støtte, herunder at opryd-
ning indgår som en del af den daglige opgaveløsning. Der er faste medarbejdere, 
som løser rengøringsopgaver, men opgaverne løses også af de faste medarbej-
dere. I de hjem, hvor opgaven ofte løses af vikarer, er medarbejderne opmærk-
somme på indimellem at tage over på opgaven for at sikre opfølgning i hjemmet.   

 

Observation 

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boliger, og hjælpemidler er ren-
gjorte. 
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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 kommunikationen og kontakten til medarbej-
derne, som alle er søde og imødekommende. Medarbejderne udviser en respekt-
fuld adfærd, og de præsenterer sig, når de træder ind i boligen. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan reflekteret redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommu-
nikationen og samarbejdet med borgerne, blandt andet at opføre sig som gæster 
i borgernes hjem og respektere borgernes ønsker og valg. Medarbejderne har 
fokus på at skabe den gode relation, fx at udvise en rolig adfærd og hensyn over 
for borgerne. Det er ligeledes vigtigt at give sig tid og være nærværende i mødet 
med borgerne.  

Medarbejderne tilkendegiver at have en feedbackkultur, hvor de kan tage uhen-
sigtsmæssig kommunikation og adfærd op med hinanden, men de oplever det 
ikke aktuelt. Hvis en borger konfronterer medarbejderne med eksempler på 
uhensigtsmæssig adfærd, opfordrer medarbejderne borgeren til at kontakte le-
delsen.    

 
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 redegør for, at hjemmeplejegruppen dækker hele døgnet. Gruppens sam-
mensætning er social- og sundhedsmedarbejdere og en kvalitets- og udviklings-
sygeplejerske.  

Der er rekrutteringsudfordringer og et konstant fokus på nye tiltag i forhold til 
at rekruttere faglærte medarbejdere. Der har over en kortere periode været et 
stort frafald af borgere, men også mange nye borgere, hvilket har udfordret 
behovet for yderligere medarbejdere. Der er flere ledige stillinger i dag- og af-
tenvagt, som i overvejende grad dækkes ind af faglærte vikarer.  

I forhold til ansættelse af ufaglærte medarbejdere er der etableret et fem dages 
kursusforløb, og alle medarbejdere oplæres individuelt til opgaverne og får til-
knyttet en mentor. Ingen arbejder på egen hånd, før alle er fortrolige med, at 
opgaven kan løses kompetent.  

For at styrke medarbejdernes kompetencer arrangeres der løbende undervisning 
for de enkelte faggrupper med brug af simulatordukke (simlab), og der undervi-
ses løbende i faglige temaer som fx TOBS og nedre hygiejne.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de har relevante faglige kompetencer og mulig-
hed for faglig sparring i de tværfaglige mødefora. Overordnet i kommunen plan-
lægges og undervises der i fælles faglige temaer, fx sårpleje, diabetes og de-
mens, og alle medarbejdere er undervist i førstehjælp. Der er ligeledes under-
visning for de faste medarbejdere i fx fald og TOBS. Medarbejderne anvender 
VAR og har sygeplejefaglige retningslinjer på deres iPads.    



ANMELDT TILSYN NOVEMBER 2022 EGEDAL HJEMMEPLEJEGRUPPE  EGEDAL KOMMUNE 

 

 

 
9 

Der arbejdes med delegerede opgaver ud fra kompetenceprofil, og der arbejdes 
med kompetenceafklaring, og aktuelt er et nyt kompetenceskema under udar-
bejdelse. Ufaglærte medarbejdere oplæres individuelt og varetager de opgaver, 
som de er oplært i. 

Der afholdes MUS, hvor medarbejderne kan fremkomme med ønsker, og hvor 
leder ligeledes inspirerer medarbejderne til kompetenceudvikling. 

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 morgenmad og frokost. 
Borgeren giver udtryk for at være meget tilfreds med tilberedningen og anret-
ningen af maden. Maden anrettes pænt og ser indbydende ud, og medarbejderne 
spørger altid ind til borgerens ønsker. En borger varetager selv opgaven, men 
borgeren fortæller, at medarbejderne løbende følger op og spørger ind til, om 
borgeren har spist og drukket sufficient.  

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør reflekteret for deres opgaver i forbindelse med serve-
ring og anretning af maden, fx at de inddrager borgerne i forhold til deres ønsker 
på dagen. Den varme mad opvarmes som anvist, og anrettes og serveres på tal-
lerken. Medarbejderne motiverer borgerne til at drikke til deres mad. Medar-
bejderne har været på kursus i det gode måltid, og de er opmærksomme på at 
servere maden, så den ser appetitlig ud samt 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  
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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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