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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 indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten.
Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen.
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1. OPLYSNINGER
Generelle oplysninger om tilsynet og hjemmeplejen
Navn og Adresse: Den kommunale hjemmepleje.
Mødested dag 1, Degneparken 1, 4293 Dianalund
Mødested dag 2, Torvet 4, 4180 Sorø kommune
Leder: Pia M. Nyborg Hansen
Tilbudstype og juridisk grundlag: Kommunal leverandør af hjemmehjælp
Målgruppebeskrivelse: 15 borgere visiteret til hjemmepleje efter SEL
Antal besøgte borgere: 15
Dato for tilsynsbesøg: Den 9. og 10. februar 2022
Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Tre gruppeledere
Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:
•
•
•
•

Interview med hjemmeplejens ledelse
Tilsynsbesøg hos femten borgere
Gruppeinterview med fire medarbejdere
Gennemgang af dokumentation for femten borgere

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløbet.
Tilsynsførende:
Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM
Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH
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2. ANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE
2.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Sorø Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos Kommunal 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 samlede vurdering, at leverandøren har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.
Vurderingen er, at leverandøren generelt lever op til Sorø Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog vurderes den samlede journalføring at være mangelfuld, og det vil kræve et fokuseret og
målrettet fokus at afhjælpe. Det er samtidig tilsynets vurdering, at den igangsatte proces med opkvalificering af dokumentationspraksis vil kunne afhjælpe de fundne mangler.
Tilsynet vurderer, at leverandøren har fokus på kerneopgaven. Pleje og omsorgsydelser, herunder praktiske
opgaver samt de sundhedsfaglige og rehabiliterende ydelser, som borgerne modtager, generelt leveres med
en tilfredsstillende kvalitet, dog er tilsynets vurdering, at der i enkelte tilfælde ikke er sammenhæng mellem de bevilgede og leverede ydelser, samt at der er borgere, som ikke er helt tilfredse med kvaliteten.
Ledelsen redegør for, hvordan der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling
af den samlede kvalitet, f.eks. ændret visitationspraksis, kompetenceprofiler og samlerapportering for UTH.
Tilsynets vurdering er, at der 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 rehabilitering og plejen til demente borgere.

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.
Dokumentation
5
4
3
Kompetencer og udvikling

2

Personlig pleje

1

Kommunikation og adfærd

praktisk hjælp
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TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

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

Anbefalinger

Tilsynet bemærker, at den samlede journalføring
er mangelfuld med flere mangler, som vil kræve
en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Der er fundet mangler i forhold til:

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i forbindelse med den
nye udrulning af FSIII udarbejder en handleplan for,
hvordan de systematisk får gennemgået alle journaler, så disse fremstår fyldestgørende og opdaterede.

•

•

•

•

Generelle oplysninger, hvor der mangler beskrivelser af borgernes mestring, motivation
og ressourcer, og hvor helbredsoplysninger
ikke fremgår systematisk og opdaterede.
Tilstande og indsatser er delvist fyldestgørende og delvist opdaterede, men der mangler generelt indsatsmål, og ligeledes mangler
der enkelte handlingsanvisninger, og flere
handlingsanvisninger mangler opdatering.
Døgnrytmeplaner mangler fælles systematik,
opdateringer og tydelig handlevejledende
beskrivelser samt beskrivelse af særlige opmærksomhedspunkter.
I flere journaler mangler der relateringer
mellem journalens forskellige delområder.

Tilsynet bemærker, at der hos en borger er usikkerhed omkring medicinadministration i forhold
til borgerens formåen.
Tilsynet bemærker, at der en hos en borger ikke
bliver taget særligt hensyn til borgerens habitus,
når hjælpen skal leveres.
¨
Tilsynet bemærker, at der er borgere, som tilkendegiver, at de ikke får hjælpen på de aftalte tidspunkter, og at de savner indflydelse på leveringstidspunktet.
Tilsynet bemærker enkelte områder, hvor der
ikke er sammenhæng mellem de bevilgede indsatser og de leverede ydelser.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen indarbejder en fast
praksis for opdatering og opfølgning af journalen.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i de to konkrete tilfælde følger op og sikrer, at borgerne får den hjælp,
de har behov for.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og afstemmer forventninger med borgerne vedrørende leveringstidspunkt for hjælpen.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at der er sammenhæng mellem de bevilgede og leverede ydelser.

Tilsynet bemærker, at der er to borgere, som er
mindre tilfredse med kvaliteten af rengøringen.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og afstemmer forventninger med borgerne i forhold til kvalitet
og serviceniveau for rengøringsopgaven.

Tilsynet bemærker enkelte hjem, hvor der mangler daglig oprydning.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op i forhold til,
om borgernes bevilling svarer til borgerne behov.

Tilsynet bemærker, at en borger tilkendegiver, at
der ikke leveres hjælp til rengøring af hjælpemiddel.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og sikrer, at
borgerne får leveret den bevilgede hjælp til rengøring af hjælpemiddel.
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Tilsynet bemærker, at en borger tilkendegiver, at
flere medarbejdere ikke udviser respekt for borgerens livsstil og indretning af hjemmet, og en anden borger tilkendegiver, at en enkelt medarbejder tiltaler borger med kælenavn.

Tilsynet anbefaler ledelsen, at de i dialog med medarbejderne drøfter professionel adfærd og kommunikation i mødet med borgerne.

Tilsynet bemærker en borger, som tilkendegiver,
at enkelte medarbejdere ikke er oplært til særlig
medicinadministration.

Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at alle medarbejdere er oplært til opgaverne.

2.4

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Ledelsen redegør for, at den kommunale hjemmepleje er organiseret i tre geografiske områder med en
gruppe i hvert område, som er underopdelt i mindre teams. Alle grupper dækker hele døgnet. Alle tre
grupper er organiseret med gruppeleder. En gruppe har lige nu ansat en sygeplejerske som ass. Gruppeleder. I anden gruppe tiltræder en sygeplejerske som ass. Gruppeleder pr. 1/3 og i den sidste gruppe er
de ved at ansætte. Der er ikke tilknyttet én basis sygeplejerske pr. gruppe, men hver gruppe har sygeplejersker tilknyttet, som udekører fra et andet sted i organisationen.
Det er fast praksis i alle grupper, at nye borgere i forbindelse med opstart af hjælpen får besøg af faste
medarbejdere, hvor der afstemmes forventninger og udarbejdes APV i hjemmet.
Ledelsen redegør for, at der er stor opmærksomhed på dokumentationspraksis. Der vil blive igangsat en
genudrulning af FS3 medio marts 2022, og der er opstartet to dages undervisning for alle medarbejderne. Derudover pågår der et arbejde med at klargøre roller og definere ansvars- og opgavebeskrivelser.
Ledelsen redegør for, at der foregår en omlægning af opgaver i myndighedssporet. Der arbejdes henimod
mindre tidsstyring og mere individuel styring samt større frihed for medarbejdere til at definere opgaverne i samarbejde med borgerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder et nyt indsatskatalog
.
Der arbejdes i nogen grad med velfærdsteknologi og skærmbesøg til en bestemt gruppe af borgere.
Der er UTH ansvarlige i alle tre grupper. En gruppe anvender samlerapport, mens dette er ved at blive
implementeret i de to andre grupper. Medarbejderne indrapporterer systematisk UTH, og der er fast
arbejdsgang for opsamling og læring.
Ledelsen oplyser, at der ikke har været skriftlige klager inden for det seneste år – dog har en af grupperne
lige modtaget en klage. Der er fast praksis for håndtering af klager, afhængig af klagens karakter, og
ledelsen følger altid op med dialogmøder med borger/pårørende.

2.5

VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER

Tema

Vurdering

Tema 1:
Dokumentation

Tilsynet vurderer, at leverandøren i lav grad lever op til indikatorerne.
Dokumentationen er mindre tilfredsstillende, og den lever på flere områder i mindre omfang op til gældende lovgivning og retningslinjer på området. Der ses flere
mangler i opfyldelsen, og dokumentationen fremstår i mindre grad opdateret. Der
ses delvise generelle oplysninger med beskrivelse af ressourcer, mestring, motivation, livshistorie samt helbredsoplysninger. Tilstande er delvist udfyldt og delvist opdaterede, og der mangler generelt tilhørende indsatsmål. Der er udfyldt

Score: 2
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handleanvisninger, som i flere tilfælde mangler opdatering, og der mangler enkelte handleanvisninger. Der ses døgnrytmeplaner på alle borgere, hvor der mangler fælles systematik, fx i brugen af feltet ”borgerens indsats”.
Døgnrytmeplaner indeholder delvise beskrivelser af borgernes problemstillinger
og handlevejledende indsatser, og er delvist opdaterede. Der mangler delvise beskrivelser af borgernes ressourcer samt beskrivelser af særlige opmærksomhedspunkter. Alle borgere er triageret.
Hos mange borgere ligger der en indsats på vejning, hvor der i de fleste tilfælde
mangler sammenhæng og systematik til handleanvisninger og målinger. Dette er
efterfølgende drøftet med ledelsen, som vil foretage opfølgning. I flere journaler
mangler der relatering mellem journalens forskellige delområder
Medarbejderne redegør for, at alle er ansvarlige for at opdatere dokumentationen. Medarbejderne udtrykker dog en generel usikkerhed om, hvad og hvor og
hvordan der skal dokumenteres, og de tilkendegiver, at det ikke er alle, som er
blevet undervist i brugen. Medarbejderne erkender, at døgnrytmeplaner ikke altid
er opdateret. Der planlægges med fast dokumentationstid til social- og sundhedsassistenter, og social- og sundhedshjælperne kan løbende få planlagt tid til opgaven.
Tema 2:
Personlig pleje
Score: 3

Tilsynet vurderer, at leverandøren i middel grad lever op til indikatorerne.
Borgerne er generelt tilfredse med hjælpen og med kvaliteten af hjælpen.
Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov, dog oplyser en borger, at borgerens dårlige vejrtrækning får indflydelse på,
om borgeren tilbydes sit bad. Borgerne oplever, at deres ønsker og vaner i forhold
til pleje generelt imødekommes, dog udtrykker en svagtseende borger et ønske
om tidligere udlevering af sin medicin for at være smertedækket før morgenplejen. Samme borger beskriver, at medarbejderne indimellem finder piller på gulvet, hvilket borgeren ikke selv er opmærksom på. Borgerne er trygge ved hjælpen,
og alle oplever, at hjælpen generelt leveres af faste eller genkendelige medarbejdere og til de aftalte tidspunkter. Dog er der enkelte borgere, som tilkendegiver, at de ikke altid får hjælpen på de aftalte tidspunkter, og borgerne savner
indflydelse på leveringstidspunktet. Borgerne løser selv en række opgaver, og alle
tilkendegiver gode muligheder for at være aktiv i plejen.
Borgerne er velsoignerede, og deres tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats
svarer til deres behov og habitus.
Medarbejderne redegør reflekteret for, at de respektive gruppers planlæggere/koordinatorer sikrer den daglige planlægning ud fra borgernes visiterede
ydelser. Der planlægges med faste ruter med hensyntagen til borgernes ønsker og
kompetencebehov. Ved fravær overtages ruten af de enkelte teams faste afløsere. Øvrige afløsere får ruter med lettere plejeopgaver. Kontinuiteten sikres ligeledes via døgnrytmeplan og handleanvisninger.
Ved observerede ændringer i borgernes tilstand bliver hjemmesygeplejersken
kontaktet ved behov, og som TOBS’er borgerne. Der arbejdes med daglig triagering i alle teams med faste arbejdsgange for inddragelse af hjemmesygeplejersken
samt dokumentation og opfølgning. Der er fast opfølgning på triageringsmøde to
gange ugentligt med deltagelse af en hjemmesygeplejerske.
I forhold til borgere med demens har alle tre grupper medarbejdere, som har
kursus i demens, og som kan inddrages ved særlige problemstillinger, ligesom de
kan trække på kommunens demensspecialist. Medarbejderne inddrager de pårørende og italesætter de pårørende som en vigtig ressource. Medarbejderne redegør reflekteret for, at de i det daglige arbejder rehabiliterende, hvor de motiverer, støtter og guider borgerne til at gøre så meget som muligt selv.
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Tilsynet observerer enkelte tilfælde, hvor de bevilgede indsatser ikke leveres, fx
vejning og hjælp til indkøb.
Tema 3
Praktisk hjælp
Score: 3

Tema 4:
Kommunikation og
adfærd
Score: 4

Tema 5:
Kompetencer og
udvikling
Score: 4

Tilsynet vurderer, at leverandøren i middel grad lever op til indikatorerne.
Tretten borgere modtager hjælp til rengøring.
Borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og de oplever at modtage den hjælp, som de har behov for. Tre borgere har dog, ud over
hjælpen fra kommunen, tilkøbt sig yderligere privat rengøringshjælp. To borgere
udtrykker mindre tilfredshed med kvaliteten, og begge tilkendegiver, at medarbejderne ”går med runde hjørner”, og en borger får ikke hjælpen til rengøring af
sit hjælpemiddel. Flere borgere deltager selv med de opgaver, som de kan, og fx
tilkendegiver en borger delvist at varetage skift af sengelinned og tøjvask, hvilket
betyder meget for borgeren. En anden borger får hjælp af pårørende til indkøb.
Tilsynet observerer, at hjemmene bærer præg af, at der tilbydes rengøring hver
tredje uge, svarende til kommunens kvalitetsstandard. Dog observeres der hos to
borgere et behov for hjælp til oprydning.
Medarbejderne kan redegøre for den praktiske hjælp til borgerne, og at de har et
målrettet fokus på den rehabiliterende tilgang. Opgaverne løses med afsæt i visitationen, som beskriver, hvilke opgaver der ligger hos den enkelte borger, og
medarbejderne søger visitationen om hyppigere rengøring hos borgere med særlige behov. I to grupper løses rengøringsopgaven af faste medarbejdere, mens
opgaven løses af alle medarbejdere i den tredje gruppe. Medarbejderne redegør
for, at daglig oprydning ligger i direkte tilknytning til opgaven.
Tilsynet vurderer, at leverandøren i høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne er generelt meget tilfredse med medarbejderne, og de tilkendegiver, at
der er en god omgangstone. Medarbejderne opleves som omsorgsfulde, hjælpsomme og imødekommende. Alle borgere oplever generelt at blive respekteret,
dog oplever en borger, at der er medarbejdere, som ikke respekterer borgerens
livsstil og indretning i hjemmet og anden borger fortæller, at en medarbejder
tiltaler borger med kælenavn, hvilket borgeren ikke bryder sig om.
Medarbejderne redegør reflekteret for, at kommunikation og adfærd er på borgernes præmisser. Deres kommunikation og adfærd hos borgerne drøftes løbende
i medarbejdergruppen for også at sikre, at vikarerne får viden om den enkelte
borgers ønsker og behov. Medarbejderne drøfter i nogle situationer problemstillinger med uhensigtsmæssig kommunikation med kollegaer, og andre gange drøfter de det med ledelsen.
Medarbejderne redegør for, at det er vigtigt at møde borgerne, der hvor de er,
og at være respektfulde og præsentere sig, når man træder ind i borgernes hjem.
Ligeledes er det vigtigt at komme med et godt humør og også at udvise situationsfornemmelse og spørge ind til borgerne samt at tage sig tiden til at lytte.
Tilsynet vurderer, at leverandøren i høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne oplever, at medarbejderne er kompetente og kender til de opgaver, de
skal løse. Dog udtrykker en borger, at det ikke er alle afløsere, som er oplært til
særlig medicinadministration.
Ledelsen redegør for, at grupperne i de respektive områder samarbejder med
hjemmesygeplejen, og den faste teamsygeplejerske deltager i tavlemøder to
gange ugentligt. En gang ugentligt er der tværfagligt møde med deltagelse af Visitationen og træningsterapeut, som har særligt fokus på rehabilitering og § 83a.
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Assisterende leder er medansvarlig for den faglige kvalitet. Derudover samarbejdes der med faglige konsulenter fra staben, og hjemmesygeplejerske eller socialog sundhedsassistenter arrangerer undervisning i faglige temaer efter behov.
Medarbejdersammensætningen i alle grupper er social- og sundhedsuddannede
medarbejdere. På grund af rekrutteringsudfordringer er der ansat ufaglærte medarbejdere i grupperne, som varetager de praktiske opgaver og lettere personlige
plejeopgaver. Der er fælles introduktion for alle nye medarbejdere og efterfølgende sidemandsoplæring, og alle kobles på en mentorordning. Medarbejderne
ansættes overvejende i vikariater, og der er en forventning om, at de fleste vil
bruge det som springbræt til en sundhedsfaglig uddannelse.
Hjemmesygeplejersker visiterer og delegerer sundhedslov opgaver og sikrer oplæring samt dokumentation på kompetenceskemaer. Ledelsen oplyser i den forbindelse, at der arbejdes med en afdækning af kompetenceprofiler, herunder afklaring af ansvar og opgaver.
Medarbejderne redegør for, at de har relevante faglige kompetencer og mulighed
for faglig sparring. Fælles kompetenceudvikling har været sat på standby under
Corona, men der er løbende krav/tilbud om e-learningsprogrammer i faglige temaer, såsom tryksår og medicinhåndtering. Medarbejderne udtrykker, at de også
selv har et ansvar for at følge op og gøre opmærksom på, hvad de har behov for.
Der er løbende erfaring og vidensdeling på faste møder med deltagelse af Visitationen, hjemmesygeplejerske og terapeut, og den assisterende sygeplejerske underviser i sygdomslære med et fast interval, fx vedr. KOL.
Ved behov er der mulighed for at trække på øvrige specialister i kommunen.

2.6

VURDERINGSSKEMA

I tilsynene i Sorø Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala:
VURDERING
SCORE: 5

SCORE: 4

SCORE: 3

VURDERINGSGRUNDLAG
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 tilbagemeldingen og noteres som bemærkning i rapporten

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

Indikatorerne er i middel grad opfyldt
•

Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne
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SCORE: 2

KOMMUNALE HJEMMEPLEJE

•

En del af elementerne i indikatorerne i temaet er opfyldt

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger

SORØ KOMMUNE

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 målrettet indsats for at kunne afhjælpes

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne

•

Få af elementerne 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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KOMMUNALE HJEMMEPLEJE

SORØ KOMMUNE

OM BDO
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet 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 kommunale 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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