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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. Tilsynet er relateret til et udvidet 
tilsyn i Distrikt Hvalsø. I forlængelse af undersøgelse af Distrikt Hvalsø i 2021 har Lejre Kommune bedt BDO 
om at udvide det ordinære tilsyn med relevante nedslag som opfølgning på undersøgelsen i 2021. 

Antallet af borgerinterviews er udvidet, og der er foretaget interview af tre pårørende, og spørgerammen 
er udvidet.   

 

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: Hvalsø Hjemmepleje, Roskildevej 11 4330 Hvalsø 

Leder: Aino Lybæk og Gitte Christensen 

Antal besøgte borgere: 8 borgere 

Målgruppe:  

Borgere der er visiteret til hjemmepleje efter SEL § 83 og § 83a, og borgere der er visiteret til sygeple-
jeydelser efter SUL § 138 

Dato for tilsynsbesøg: Den 17 og 18. maj 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med:  

Leder af hjemmepleje og hjemmesygepleje samt to teamledere. 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med hjemmeplejens ledelse 

• Tilsynsbesøg hos otte borgere, hvor en pårørende er til stede under tilsynet 

• Telefoninterviews af tre borgeres pårørende – hvor borgerne ikke indgår i stikprøven  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere 

• Gennemgang af dokumentation for otte borgere i forhold til Servicelov og Sundhedslov 

 
Tilsynet blev afsluttet med en tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløbet 

Tilsynsførende: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

Senior Manager Mette Norre Sørensen sygeplejerske. 
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2. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Lejre Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos den kommunal leverandør af hjemme-
pleje, Hvalsøgruppen.  

BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Ledelsen redegør for, at der er igangsat en række relevante udviklingstiltag, jf. anbefalingerne fra sidste 
tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med relevante emner, der kan understøtte sikker drift og 
kvalitet i opgaveløsningen samt sikre kontinuitet af leveringen af hjælpen hos borgerne. Det er dog fortsat 
tilsynets vurdering, at der er behov for et øget målrettet ledelsesfokus for at kunne nå i mål med de igang-
værende udviklingstiltag.   

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandøren har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvir-
ker til trivsel for borgerne.  

Vurderingen er, at leverandøren generelt lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-
viceniveau. Dog vurderes den samlede journalføring at være mangelfuld, hvor særligt en fokuseret og mål-
rettet indsats i forhold til SUL fortsat er påkrævet. Det vurderes ligeledes, at der er mangler i forhold til 
kvalitet og til levering af ydelser. 

Tilsynet vurderer, at indsatser, som borgerne modtager i hjemmeplejeenheden, leveres med middel grad 
af faglig kvalitet og med flere mangler i opfyldelsen. Halvdelen af borgerne er meget tilfredse med hjælpen, 
mens den anden halvdel har kritikpunkter i forhold til hjælpen, dels at der kommer mange afløsere, som 
ikke altid kender til opgaverne og dels  svingende kvalitet i opgaveløsningen. Ligeledes udtrykker en borger, 
at det ikke er alle medarbejdere, som arbejder rehabiliterende.   

Borgerne er generelt tilfredse med leveringen af de praktiske opgaver, men der er samtidig borgere, der 
oplever delydelser, som ikke leveres, og en borger oplever svingende kvalitet i hjælpen.  

Medarbejderne har fokus på kerneopgaven med en sundhedsfremmende og generel hverdagsrehabiliterende 
indsats, og medarbejderne kan redegøre for arbejdet med daglig triagering.  

Tilsynets vurdering er, at der generelt er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, 
at hjælpen tilrettelægges på borgernes præmisser. Borgerne oplever generelt imødekommenhed, men der 
er også borgere, som oplever manglende imødekommenhed over for borgernes ønsker. Ligeledes vurderes 
det, at kommunikation og adfærd generelt er respektfuld, men hvor der er borgere, som oplever medarbej-
dere, som ikke udviser en respektfuld adfærd og kommunikation.  

Tilsynet vurderer, at medicinhåndtering i lav grad lever op til gældende instruks, og at medicinhåndteringen 
har væsentlige mangler, f.eks. i forhold til fejl i dispensering, opbevaring og adskillelse af medicin, samt 
medicinsk præparat med begrænset holdbarhed med manglende anbrudsdato.    
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2.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Dokumentation SEL og SUL  

Tilsynet bemærker vedr. dokumentationen under 
SEL, at de generelle oplysninger og helbredsoplys-
ninger har flere mangler og funktionstilstande, 
som ikke er opdaterede. Der ses manglende op-
rettelse af indsatsmål og handlingsanvisninger, og 
handleanvisninger i forhold til de praktiske opga-
ver er mangelfuldt beskrevet. Der ses manglende 
henvisning til fx forflytning i handlingsanvisning 
for personlig pleje. Der ses manglende relatering 
imellem journalens delområder.  

 

Tilsynet bemærker vedr. dokumentation for SUL, 
at der på forskellig vis i de respektive journaler er 
mangler i forhold til tilstande, indsatser, indsats-
mål og handlingsanvisninger. Ligeledes mangler 
der relateringer til journalens delområder, f.eks. 
mellem tilstande, indsatser, handlingsanvisninger 
og observationer.  

 

Tilsynet bemærker vedrørende dokumentationen, 
at der ses manglende dokumentation for systema-
tisk vægt og blodsukkermålinger og manglende 
dokumentation for opfølgning på vægttab og for-
højet blodsukker. Ligeledes ses der hos tryktruet 
borger manglende dokumentation for opfølgning 
med Bradenscore.  

 

Tilsynet bemærker, at der i forhold til dokumen-
tationen ses manglende dokumentation for be-
handlende læge samt borgernes samtykke.  

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsens fokus på dokumenta-
tionspraksis fastholdes, og at journalføringen for SEL 
fremstår opdateret og fyldestgørende med generelle 
oplysninger, aktuelle tilstande, indsatser og indsats-
mål, handlingsanvisninger med handlevejledende be-
skrivelser og med henvisninger samt relatering til 
journalens forskellige delområder. 

 

 
 
 

Tilsynet anbefaler, at ledelsens fokus på dokumenta-
tionspraksis forstærkes, og at journalføringen for SUL 
fremstår opdateret og fyldestgørende med helbreds-
oplysninger, aktuelle helbredstilstande, indsatser og 
indsatsmål og handlingsanvisninger samt med relate-
ring til journalens forskellige delområder.  

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen retter særligt fokus 
på at sikre dokumentationen og opfølgning for igang-
satte indsatser. 

 
 

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen retter særligt fokus 
på at sikre dokumentationen for behandlende læge 
samt borgernes samtykke. 

Personlig pleje 

Tilsynet bemærker, at to borgere har oplevelser, 
hvor medarbejdere ikke overholder indgåede af-
taler, og hvor medarbejderne udviser manglende 
forståelse og imødekommenhed for, hvordan 
hjælpen skal leveres.  

 

Tilsynet bemærker, at flere borgere oplever 
mange afløsere, som ikke altid kender til opga-
verne. 

 

Tilsynet bemærker, at ægtefælle til en borger har 
oplevet, at borgeren i forbindelse med forflytning 
og lejring ikke blev lejret korrekt.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne drøfter, hvordan der sikres overholdelse af 
aftaler med borgerne og fleksibilitet i opgaveløsnin-
gen.   

 
 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at afløsere har 
et grundigt kendskab til borgerne og til de opgaver, 
de skal løse. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at alle medar-
bejdere anvender korrekte principper for forflytning 
og lejring, og ligeledes at de anvender de hygiejniske 
principper korrekt.  



UANMELDT TILSYN | 2022 HVALSØGRUPPEN  LEJRE KOMMUNE 

 

 

 
6 

Ligeledes har ægtefælle observeret manglende 
overholdelse af de hygiejniske principper.  

 

Tilsynet bemærker en borger, som udtrykker, at 
det ikke er alle medarbejdere, som arbejder re-
habiliterende.   

 

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at alle medar-
bejdere arbejder rehabiliterende, evt. at der tilby-
des undervisning til udvalgte medarbejdere. 

Praktisk støtte 

Tilsynet bemærker, at tre borgere har kritikpunk-
ter relateret til den praktiske hjælp, herunder 
manglende hjælp til afstøvning af flader og svin-
gende kvalitet i opgaveløsningen.   

 

 

Tilsynet bemærker to snavsede hjælpemidler 

 

Tilsynet anbefaler, at leverandøren sikrer, at bor-
gerne modtager de visiterede ydelser, og at der le-
veres hjælp med en tilfredsstillende kvalitet.  

 

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i de konkrete tilfælde 
henvender sig til Visitationen og drøfter muligheden 
for at få bevilget hjælp til renholdelse af hjælpemid-
ler.  

Kommunikation og adfærd 

Tilsynet bemærker, at flere borgere oplever med-
arbejdere, som ikke altid udviser en respektfuld 
adfærd og kommunikation.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen har en opmærksom-
hed på, at alle medarbejdere, inkl. kontorets medar-
bejdere, udviser en imødekommende og professionel 
kommunikation og adfærd over for borgerne.   

Medicinhåndtering 

Tilsynet bemærker, at der er udfordringer på me-
dicinhåndteringsområdet. Følgende mangler er 
konstateret:  

• At der i et tilfælde ses manglende overens-
stemmelse mellem præparatets handelsnavn 
og det generiske navn på medicinlisten. 

• At der hos to borgere ligger en medicinliste, 
som ikke er opdateret. 

• At der hos en borger konstateres doserings-
fejl i en dagsæsker. 

• At der i et tilfælde ikke anvendes farvede 
poser til opbevaring. 

• At der i to tilfælde opbevares ikke aktuel 
medicin i aktuel medicinbeholdning.  

• At der i to tilfælde mangler aktuel medicin i 
en beholdning. 

• At der i to tilfælde ses medicin med begræn-
set holdbarhed, hvor der mangler anbruds-
dato.  
 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne redegør for 
efterdispensering, når der mangler aktuel medicin 
i beholdningen, som ikke følger gældende ret-
ningslinjer. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medicin-
håndtering efterlever gældende instruks på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medarbej-
derne har kendskab til og arbejder ud fra gældende 
retningslinjer for korrekt dispensering af medicin. 
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Kompetence og udvikling 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne udtrykker 
et behov for mødefora, borgergennemgang og 
sparring.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen overvejer faste møde-
fora for borgergennemgang for derved at styrke med-
arbejdernes faglige refleksionsniveau.   

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Ledelsen redegør for, at hjemmeplejen siden sidste tilsyn er udvidet til to teamledere. Teamlederne har 
i øjeblikket samme arbejdsopgaver, men på sigt skal der ske en funktionsopdeling. Gruppen er gået fra 
at være opdelt i to grupper til at fungere som en samlet gruppe, underopdelt i mindre teams.  

Møder og øvrige aktiviteter foregår i den samlede gruppe, og der arbejdes fortsat på at styrke samarbej-
det. De fysiske rammer giver dog nogle begrænsninger, hvilket betyder, at de fortsat har indmøde og 
triagemøde i to lokaler.   

Kvalitetsarbejdet og auditering styres centralt fra, og udføres lokalt af sygeplejerske som er superbruger. 
Områdets kvalitetssygeplejersker inddrages, fx i forhold til arbejdet med EOJ (elektronisk omsorgsjour-
nal). Der er superbruger i distriktet, og gruppen har ansvarlige nøglepersoner i EOJ.   

Hjemmesygeplejen er geografisk opdelt i egen gruppe, og hjemmesygeplejen arbejder med kontaktsyge-
plejerskeordning. Der afholdes dagligt triageringsmøde sammen med hjemmeplejen, og for at sikre del-
tagelse af sygeplejerske, er mødet flyttet til før frokostpausen. Derudover samarbejder hjemmeplejen 
og hjemmesygeplejen om komplekse borgere på ad hoc møder, hvor de samler teamet og evt. inddrager 
andre faggrupper.   

Distriktet deltager i projekt ”Værdighed i ældreplejen”, som tager afsæt i blomstringsmodellen. Der 
arbejdes casebaseret og med ekstern konsulent  som facilitator.   

Ledelsen har oplevet udtalte rekrutteringsudfordringer, men nu er alle stillinger igen er besatte, fraset 
en enkel aftenvagtsstilling.    

Siden sidste tilsyn er medicininstruksen blevet opdateret, og alle medicindispenseringer er blevet gen-
nemgået. Der er implementeret farvede poser til opbevaring af medicin, og der har været fokus på at 
sikre korrekt mærkning af doseringsæsker.  

Der er arbejdet med dokumentationen, så der foreligger fyldestgørende dokumentation ved delegering 
af SUL- indsatser, og der udføres månedligt audit på dokumentation og medicin. Derudover er der netop 
ansat farmakonomer til både hjemmepleje og plejecenterområdet, som blandt andet skal inddrages ved 
nyudskrevne borgere fra sygehus og ligeledes forestå undervisning i hjemmeplejeområderne.    

Der er arbejdet systematisk med dokumentationen på SEL gennem undervisning og sidemandsoplæring, 
dertil har der også været gennemgang af handlingsanvisninger. Der er planlagt opdatering af handlings-
anvisninger hver tredje måned, og der afsættes tid til opgaven.  

I forhold til dokumentationen på SUL har der været journaldage, hvor sygeplejerskerne har haft mulighed 
for at gennemgå dokumentationen for egne borgere. Der er ligeledes for nylig igangsat en systematisk og 
målrettet proces med gennemgang af dokumentationen for at sikre, at journalerne er udfyldt, jf. ret-
ningslinjer og lovgivning på området. 

Der arbejdes fortsat ikke med ”vejtid” mellem besøgene på medarbejdernes kørelister, men der arbejdes 
med ”tomme kasser”, som placeres på medarbejdernes rute, og hvor tidsrammen afstemmes afhængig 
af, hvor opgaverne geografisk er placeret.      

Ved sidste tilsyn var der eksempler på, at nogle borgere var bekendte med interne forhold i hjemmeple-
jen, hvilket har foranlediget opfølgning i forhold til at sikre en professionel tilgang til borgerne.    

Der arbejdes med samlerapportering på UTH-området, hvor to sagsbehandlere i kommunen behandler 
disse. Opfølgning sker i tæt samarbejde med teamlederne, og der udarbejdes handleplaner efter behov. 
På de planlagte møder drøftes tendenser, som bidrager til læring.  
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Samarbejdet med visitationen fungerer grundlæggende godt. Teamkoordinator er bindeled til visitatio-
nen, hvor der forud for en henvendelse skal foreligge dokumentation ved ændringer, og alle medarbej-
dere har fået en brushup og undervisning i kvalitetsstandarder og serviceniveau.    

Leder oplyser, at der har været få skriftlige klagesager, som er blevet håndteres i distriktet, heraf enkelte 
gengangere. Der er fast arbejdsgang for behandling af klagesager, og der afholdes møder med de pårø-
rende efter behov. Tilsynet har i den forbindelse en drøftelse med ledelsen om en overvejelse i forhold 
til, at der i konkrete tilfælde planlægges faste opfølgningssamtaler med borgeren og dennes pårørende.    

2.4 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

Borgernes tilfredshed i
mødet med visitationen

Personlig pleje

Praktisk støtte

Kommunikation og
adfærd

Pårørendesamarbejdet

Sundhedsfaglig
dokumentation

Medicin

Kompetencer og udvikling

Opfølgning fra sidste tilsyn 

Ledelsen redegør for, at der er igangsat en række relevante udviklingstiltag, jf. anbefalingerne fra sid-
ste tilsyn, og de har igangsat en række relevante udviklingstiltag i kvalitetsarbejdet til at sikre sikker 
drift samt udvikling af den samlede kvalitet, fx kontinuitet, dokumentation og daglige triagemøder. 
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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 – Servicelov 

Overordnet fremstår dokumentationen med en god faglig standard, men der kon-
stateres delvise mangler på forskellige områder.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende.  

For fire borgere er der udfyldelse af de generelle oplysninger, hvor borgernes 
mestring, motivation og ressourcer, roller, vaner og livshistorie er udfyldt. For 
fire borgere er der mindre mangler i udfyldelsen.   

Der er oprettet funktionsevnetilstande, som for tre borgere kun er delvist ud-
fyldte og opdaterede, og hvor der i enkelte tilfælde er manglende sammenhæng 
mellem de oprettede funktionsevnetilstande og de bevilgede indsatser. Funkti-
onsevnetilstande udfyldes og opdateres af Visitationen. 

Der er indsatsmål på alle indsatser og tilhørende handlingsanvisninger, fraset i 
to tilfælde i forhold ”til anretning og tilberedning af mad” og ”aftenhjælp”.  

Handlingsanvisninger indeholder handlevejledende beskrivelser af borgernes be-
hov for pleje og omsorg, og de tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation 
og ressourcer. Der ses dog samtidig flere eksempler på manglende opdatering, 
manglende handlevejledende beskrivelser, fx vedrørende ”udskillelse” og ”til-
beredning af mad”, samt manglende beskrivelse af, hvordan borgernes ressour-
cer inddrages, fx i forhold til de praktiske indsatser, herunder rengøring og tøj-
vask.   

Generelt ses der beskrivelser af særlige opmærksomhedspunkter med betydning 
for borgerne, dog mangler der hos flere borgere beskrivelser af borgernes kog-
nitive udfordringer, og hvorledes medarbejdernes skal støtte op om disse.  

Der ses flere eksempler på, at der ikke arbejdes med relevante henvisninger, fx 
til forflytning og delegerede SUL-indsatser.  

Der ses vægtmålinger på relevante borgere, dog er disse hos to borgere ikke 
systematisk dokumenteret, jf. handlingsanvisning, og hos to borgere mangler 
der dokumentation for opfølgning på vægttab.  

 

Interview med medarbejder 

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder med dokumentationen, så den 
kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at 
der oprettes handlingsanvisninger, og alle er ansvarlige for den løbende opfølg-
ning og opdatering. Der planlægges med tid til dokumentationsopgaven. 

Medarbejderne dokumenterer ændringer i observationer og sender evt. en advis 
til sygeplejersken. Medarbejderne, inkl. vikarer, har telefoner og iPads, hvor de 
kan læse om borgerne, og hvor alle kan dokumentere tidstro.  

Medarbejderne kender og følger GDPR-regler, og de giver konkrete eksempler 
på, hvordan de overholder reglerne, fx at vikarer også har egne koder og adgang 
til EOJ.  
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Tema 2: 

Borgernes til-

fredshed i mødet 

med visitationen. 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Alle borgerne tilkendegiver, at de har et sparsomt, men velfungerende samar-
bejde med myndigheden. Flere borgere oplever, at det altid er hjemmeplejen, 
der sørger for, at hjælpen tilpasses borgernes behov, mens en borger med et 
øget behov for hjælp selv har kontaktet myndigheden, og borgeren er blevet 
mødt med forståelse og omsorg. Borgerne har generelt oplevet et godt samar-
bejde omkring hjælpemidler, dog oplyser en ægtefælle, at de leverede hjæl-
pemidler ikke altid er individuelt tilpasset borgerens behov. Flere borgere op-
lever ligeledes, at medarbejderne i hjemmeplejen er søde til at formidle kon-
takt til fx hjælpemiddeldepot, og det opleves, at hjælpemidlerne leveres hur-
tigt.   

  

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for samarbejdet med myndigheden, som de oplever 
overordnet som godt og velfungerende. Ved behov for ændringer i hjælpen, do-
kumenteres tilstandsændringer i handlingsanvisning. Teamkoordinator godken-
der beskrivelsen, og teamkoordinator retter henvendelse til myndigheden. Med-
arbejderne oplever, at der er gode muligheder for at få bevilget hjælpemidler i 
hjemmet. Dertil opleves der hurtig respons på reparation af hjælpemidler, også 
i weekenden, hvor formidlingen går igennem sygeplejersken.  

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 svarer til deres behov, og de er meget 
tilfredse med kvaliteten i hjælpen, særligt når det er de faste medarbejdere, 
som kommer i hjemmet. Halvdelen af borgerne oplever faste medarbejdere, 
mens de øvrige borgere oplever mange afløsere, som ikke altid kender til de 
opgaver, de skal løse.  

Alle borgere er trygge ved den samlede indsats, og de borgere, som har forflyt-
ningshjælpemidler, oplever, at medarbejderne generelt er kompetente. Fx for-
tæller en borger, at når der er to til forflytning, er den ene altid en rutineret 
medarbejder. Dog har en ægtefælle til en borger oplevet, at hjælpen blev le-
veret af to urutinerede medarbejdere, hvor borgeren i forbindelse med forflyt-
ning og lejring ikke blev lejret forsvarligt og gled ud ad sengen. Ligeledes for-
tæller den pårørende, at borgeren, trods en markering på vandfad, blev tilbudt 
tandbørstning med vandfad, som anvendes til nedre hygiejne.  

Borgerne oplever, at de generelt får hjælpen som aftalt, og flere borgere ud-
trykker, at der er hurtig respons på kald. Borgerne oplever generelt at have 
indflydelse på hjælpen, dog har to borgere oplevet ikke at blive imødekommet.  

• En borger har oplevet om aftenen, at medarbejderen insisterede på tid-
lig sengelægning.  

• En anden borger har oplevet, at aftenmedarbejderen fastholdt rengø-
ring af borgerens protese mod borgernes ønske.  

 

Borgerne er på forskellig vis aktive i de daglige opgaver, og de giver flere ek-
sempler på dette. En borger oplever, at medarbejderne på grund af tidspres, 
gør nogle ting, som borger godt selv kan.  
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Observation 

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

  

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt for pleje og omsorg til borgerne, og de har fokus 
på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang. 
Teamkoordinatorne er ansvarlige for kørelisterne, og medarbejderne oplever et 
velfungerende samarbejde i forhold til at få koordineret opgaver og tid på ru-
terne. Der tages hensyn til borgernes tilstand, kompetencer, relationer og geo-
grafien. Der arbejdes med kontaktpersonsordning, og borgerne ligger på faste 
ruter, og ligeledes samarbejdes der på tværs af de to grupper. Medarbejderne 
orienterer sig dagligt på triageringstavle ved indmøde og på de faste daglige 
triagemøder. Alle medarbejdere er ansvarlige for at sætte borgere på dagsorden 
til mødet. Der er et særligt rehabiliteringsteam, som varetager opgaver vedrø-
rende § 83a forløb, mens hverdagsrehabilitering indgår integreret i den daglige 
opgaveløsning, hvor borgerne motiveres, guides og støttes i hjælpen.  

Sygeplejersken inddrages løbende efter behov, og ved terminale borgere er det 
sygeplejersken og assistenten, som fælles løser opgaverne.    

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 3 

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

 

Interview med borgere 

Syv borgere modtager hjælp til praktiske opgaver, herunder rengøring, og en 
borger modtager hjælpen fra privat leverandør.  

Borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og de op-
lever at modtage den hjælp, som de har behov for. Dog oplever en borger, at 
kvaliteten kan være svingende og personafhængig og to borgere, som er bevilget 
hjælp til afstøvning, oplever ikke at modtage dette. Flere borgere udtrykker, at 
medarbejderne kommer på en fast ugedag. To borgere er helt generelt util-
fredse med kommunens serviceniveau. 

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boligerne, og hjælpemidler er 
rengjorte, fraset to snavsede hjælpemidler.  

 
Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for den praktiske støtte, herunder at de alle 
løser de praktiske opgaver, og hvor den daglige oprydning indgår som en del af 
den daglige opgaveløsning. Visitationen afstemmer forventninger med borgerne 
omkring opgaverne, og medarbejderne kender til brugen af bytteydelser. Hos 
borgere, hvor der er smitterisiko, anvendes værnemidler, og der markeres på 
kørelisten. Medarbejderne kan orientere sig i mappe med hygiejniske retnings-
linjer.  

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 3 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er overordnet tilfredse med kommunikationen og kontakten til medar-
bejderne, som alle generelt er søde og imødekommende. Medarbejderne udviser 
generelt en respektfuld adfærd, dog oplever nogle borgere udfordringer på om-
rådet:  

• En borger oplever, at nye medarbejdere ikke altid præsenterer sig, når 
de træder ind i boligen. 



UANMELDT TILSYN | 2022 HVALSØGRUPPEN  LEJRE KOMMUNE 

 

 

 
12 

• Tre borgere oplever, at medarbejderne ikke altid udviser en respektfuld 
kommunikation og adfærd i mødet i hjemmet eller ved henvendelse til 
kontoret.  

• En borger oplever, at medarbejdere under plejeopgaven taler hen over 
hovedet på borgeren.    

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan reflekteret redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommu-
nikationen og samarbejdet med borgerne, blandt andet at banke på og præsen-
tere sig, at komme med et smil på læben og at holde en god tone.  

Medarbejderne har fokus på at skabe den gode relation, og til borgere med de-
mens oplever medarbejderne som oftest et godt samarbejde med de pårørende. 
Frasiger borgeren sig hjælpen, forsøger medarbejderne at motivere borgerne, 
men de respekterer borgernes valg. I de hjem, hvor der er to medarbejdere om 
opgaveløsningen samtidigt, laver de forud aftaler om, hvordan og hvem der kom-
munikerer med borgeren for at øge trygheden.   

Pårørende samar-
bejdet 

Score: 5 

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

 

Interview med ledelse 

Leder redegør for, at der samarbejdes med de pårørende på flere niveauer. 
Teamkoordinator har forventningsafstemning og sikrer aftaler med nye borgere 
telefonisk samt planlægger udarbejdelse af APV i hjemmet. Medarbejderne har 
samarbejde og dialog med borgerne og de pårørende i hjemmet, og teamkoor-
dinator får ofte henvendelser fra borgere eller pårørende. Opstår der problem-
stillinger, inddrages ledelsen ved behov, og der kan ved behov arrangeres møde 
i hjemmet, evt. sammen med myndigheden.  

 

Interview med pårørende 

To pårørende oplever et positivt samarbejde med både ledelse og de medarbej-
dere, der kommer i hjemmet. Begge pårørende kommer ofte i hjemmet, og de 
oplever stor hjælpsomhed og imødekommenhed, hvis der er behov for at ændre 
på aftaler eller ændre på hjælpen. Begge pårørende føler sig rigtigt godt be-
handlet.  

En anden pårørende er mindre tilfreds med samarbejdet på grund af de mange 
forskellige medarbejdere, som kommer i hjemmet. Kvaliteten af hjælpen ople-
ves svingende’, og ikke alle medarbejdere har kendskab til den tilgang, der med 
fordel skal anvendes til borgeren. Ligeledes oplever den pårørende manglende 
arbejdsgang for hjælpen, når den pårørende fast en gang ugentligt skal ud. Den 
pårørende ønsker selv at tage kontakt til hjemmeplejens ledelse og tale om for-
holdene. 

Tema 5: 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 2 

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

 

Dokumentation - Sundhedslov 

Den sundhedsfaglige dokumentation har flere og væsentlige mangler i opfyldel-
sen, og den fremstår delvis aktuel og delvis opdateret på flere områder. 

Der er udfyldt helbredsoplysninger for tre borgere, hvor der hos fem borgere 
mangler sammenhæng til FMK på et eller flere områder. 
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Hos en borger er der oprettet relevante helbredstilstande, mens der hos syv 
borgere mangler oprettelse af relevante helbredstilstande på et eller flere om-
råder. Følgende mangler ses: 

• Hos fire borgere ses der manglende sammenhæng mellem FMK og hel-
bredstilstande.  

• For flere borgere er der eksempler på manglende faglige notater under 
de forskellige helbredstilstande. 

• I alle journaler ses der manglende dokumentation for behandlende 
læge. 

• I seks journaler ses der manglende dokumentation for samtykke. 

 

Der er oprettet relevante indsatser for alle de visiterede SUL-indsatser.  

Der er oprettet aktuelle indsatsmål og handlingsanvisninger, men der mangler 
flere relevante indsatsmål og handleanvisninger, fx på vægt og medicindispen-
sering.  

Flere handlingsanvisninger mangler faglige beskrivelser af, hvordan opgaven skal 
leveres og løses hos borgeren, fx i forhold til kompressionsbehandling og blod-
sukkermålinger. Der er kun sparsomt arbejdet med at relatere journalens del-
områder. I forhold til opfølgning på handlingsanvisningerne konstateres det, at 
denne ikke altid er fyldestgørende og ikke foretages løbende, jf. retningslin-
jerne på området.  

Der ses vægtmålinger på relevante borgere, dog er disse hos to borgere ikke 
systematisk dokumenteret, jf. handlingsanvisning, og hos to borgere mangler 
der dokumentation for opfølgning på vægttab.  

Hos to borgere ses der manglende systematisk dokumentation for blodsukker-
målinger, jf. handlingsanvisning, og hos en borger ses der manglende opfølgning 
på højt blodsukker. Hos en tryktruet borger mangler der bradenscore-skema og 
opfølgning.        

Triagering fremgår på overblikstavle på kontoret. Det er ikke synligt i dokumen-
tationen, at disse borgere er triageret, og hvilken særlig indsats der er igangsat.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder med dokumentationen, så den 
kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Sygeplejerskerne er ansvarlige for at 
oprette helbredsoplysninger og helbredstilstande samt indsatsmål og handlings-
anvisninger på delegerede indsatser. Medarbejderne oplyser, at assistenten kon-
takter sygeplejerskerne ved ændringer i de delegerede opgaver, og at sygeple-
jersken har ansvar for opdatering. Medicinlisten tilgås elektronisk, hvor der kvit-
teres for besøget. 

Tema 6: 

Medicinhåndtering 

 

Score: 2 

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

Medicinhåndteringen har flere og væsentlige mangler, og den lever ikke op til 
gældende instruks og vejledning på området.    

Medicinen er gennemgået for otte borgere.  
 
Dokumentation 

For syv borgere ses der overensstemmelse mellem ordineret medicin, og medi-
cinlisten er opdateret, mens der hos en borger ses en medicinliste, som ikke er 
opdateret.  

I et tilfælde ses manglende overensstemmelse mellem præparatets handelsnavn 
og det generiske navn på medicinlisten.  
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Der foreligger medicinaftaler på alle borgere, og medicinlisten tilgås elektro-
nisk.  

 

Observation 

Hos syv borgere er medicinen korrekt dispenseret. Hos en borger ses der dispen-
seringsfejl i en dagsæske.  

Hos alle borgere er medicinen givet på tilsynstidspunktet.   

Medicinen opbevares i borgernes hjem i kurve, som borgeren selv tilkøber. Der 
anvendes generelt farvede poser til opbevaring og adskillelse af borgernes me-
dicin. Der konstateres følgende mangler:  

• I et tilfælde er borgernes medicin ikke opbevaret adskilt i farvede po-
ser.  

• I to tilfælde opbevares ikke aktuel medicin sammen med borgerens ak-
tuelle medicin. 

• I to tilfælde mangler der et aktuelt præparat i medicinbeholdningen.  

• I to tilfælde konstateres der medicin med begrænset holdbarhed, hvor 
der mangler anbrudsdato.  

 

Tilsynet konstaterer tydelig mærkning med gul label ved ”Risikolægemiddel”, 
hvor dette er aktuelt. 

 
Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for korrekt opbevaring samt for, hvordan de sikrer over-
holdelse af gældende retningslinjer. Eksempelvis redegør medarbejderne for ar-
bejdsgange vedrørende risikomedicin, hvor de anvender lommeudgave med ret-
ningslinjer. Medarbejderne dispenserer til fire uger, og de beskriver i den for-
bindelse, hvordan der doseres, når der mangler aktuel medicin i beholdningen, 
hvor beskrivelsen ikke følger gældende retningslinjer.  

Tema 7: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

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

Til grund for vurderingen ligger, at der er fundet mangler på flere områder, fx 
dokumentation og medicinhåndtering, og hvor der vurderes et behov for opfølg-
ning og undervisning for at sikre, at medarbejderne besidder de rette kompe-
tencer.   

 

Interview med ledelse 

Ledelsen redegør for, at medarbejdergruppen består af social- og sundhedsmed-
arbejdere, en pædagog, en pædagogstuderende og enkelte ufaglærte medar-
bejdere, som er på vej i en sundhedsuddannelse.   

Alle medarbejdere tilbydes et overordnet introduktionsprogram, og distriktet er 
i proces med at tilbyde et supplerende introduktionsprogram. Alle medarbejdere 
tilbydes mentorordning og introduceres til procedurer og retningslinjer. Leder 
underviser og oplærer ufaglærte i fx medicinhåndtering, og der prioriteres i de 
plejeopgaver, de løser.  

For at sikre den løbende kompetenceudvikling afvikles der viden og læringscafé 
på tværs af distrikter, hvor medarbejderne kan deltage, og der har eksempelvis 
været undervisning i det gode måltid og KOL.    

Distriktets fravær er reduceret betydeligt, og der arbejdes systematisk med 
samtaler. Hvert distrikt får udleveret en fraværsrapport, som giver et godt over-
blik over medarbejdernes fravær. Ledelsen har mulighed for sparring fra kom-
munens HR- afdeling.  
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Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de oplever god støtte og faglig sparring i hverda-
gen, dertil at der er kommet mere struktur på undervisning. Sygeplejerskerne 
deltager som udgangspunkt på de daglige triagemøder, og der afholdes ugentlige 
møder med undervisning i faglige temaer. Medarbejderne udtrykker samtidig, 
at de savner mødefora for borgergennemgang og sparring omkring borgerne.   

Medarbejderne i gruppen varetager en række funktioner, fx er der demensam-
bassadører. Der er også mulighed for at inddrage kommunens terapeuter, fx hos 
småtspisende borgere og specialister, som fx kontinenssygeplejerske. 

2.6 VURDERINGSSKEMA 
 

I tilsynene i Lejre Kommune anvender 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 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 elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

 

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.  
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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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