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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og 
ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til 
BDO. 

 

 

  

Forord 

 

 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og 
skal derfor vurderes ud fra dette. 
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1.0 FORMALIA 
 

Distriktets navn og adresse  

Distrikt 2, H.H. Kocksvej 4, 4000 Roskilde 

Driftsleder  

Dorthe V. Jensen 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Onsdag den 5. december 2018, kl. 8.30  

Datagrundlag 

Tilsynet er planlagt og tilrettelagt i samarbejde med driftsleder og afdelingsleder 

I tilsynet indgår borgere, som er tilfældigt udvalgt, med hensyntagen til et differentieret behov for 

hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. 

Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes sundhedsfaglige dokumentation, obser-
vationer af borgerne og deres bolig samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere.  

Tilsynet har interviewet 12 borgere. En af borgerne var ikke at træffe i hjemmet, men har efterføl-
gende talt med tilsynet telefonisk. 

Borgerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet  

 

Tilsynet har desuden gennemført interview med 10 medarbejdere: 

• 10 social- og sundhedshjælpere 

To medarbejdere var ikke at træffe.  

 

Ledelsen har afslutningsvis modtaget en foreløbig tilbagemelding på tilsynet. 

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM 

Manager Else Marie Seehusen, Sygeplejerske, SD/DSH 
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2.0 SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 

 

BDO har på vegne af Roskilde Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Distrikt 2. På baggrund af det 
indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf vurderer BDO, at Distrikt 2 er en leverandør 
med  

 

Mindre tilfredsstillende forhold  

 

Overordnet er det tilsynets vurdering, at Distrikt 2 på en række opgaver leverer en kvalitet, der kan be-
tegnes som tilfredsstillende, dog er der samtidig flere eksempler på leverancer, der er mindre tilfredsstil-
lende, og som trækker ned i den samlede vurdering. Hjemmeplejen er blevet sammenlagt fra tre til to 
distrikter, som har medført organisatoriske ændringer på distriktslederniveau. Det er samtidig tilsynets 
vurdering, at det tværfaglige set up og de igangværende processer tilgodeser, at indsatsen kan leveres på 
mere tilfredsstillende niveau fremadrettet. 

 

Nedenfor følger en kort vurdering af hver mål: 

• Det er tilsynets vurdering, at den samlede dokumentation er tilfredsstillende. Der foreligger funk-
tionsevnetilstande på alle borgere. Der ses generelt få eller ingen indsatsmål i forhold til service-
lovsydelser. Der ses mål, som omhandler træning eller diætist. Der er udarbejdet døgnrytmeplan 
på alle borgere, som overordnet og generelt beskriver den personlige pleje og praktiske hjælp, 
som borgeren er bevilliget. Døgnrytmeplanen mangler samtidig flere handlevejledende beskrivelser 
af den pleje og omsorg, som borgerne modtager samt beskrivelser af, hvordan borgernes ressourcer 
medinddrages. Ligeledes vil en systematisk struktur og beskrivelse af borgers og medarbejders ind-
sats højne kvaliteten i døgnrytmeplanen. Der ses sammenhæng mellem helbredstilstand og de de-
legerede sundhedsydelser. Der er overvejende sammenhæng mellem det, der er bevilliget, og bor-
gernes behov. Dog har tilsynet vurderet, at der til en enkelt borger er behov for revurdering af den 
samlede indsats. 

• Det er tilsynets vurdering, at borgerne får de planlagte besøg, og ikke oplever aflysning i hjælpen. 
Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at hjælpen ikke altid leveres med hensyntagen til borgerens 
ønsker og som aftalt. Eksempelvis, at en borger ikke modtager den bevilligede hjælp til personlig 
pleje, og to borgere har ikke et fast tidspunkt på, hvornår de får hjælp til bad og rengøring. Desu-
den er der borgere, som oplever, at ydelsen leveres med stort tidsspænd. Flere borgere giver 
udtryk for manglende kontinuitet i opgaveløsningen på grund af mange afløsere, som tillige ofte 
ikke kender til de opgaver, de skal løse.  

• Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt er tilfredse med omfang og kvalitet i den personlige 
pleje. Hos to borgere er det samtidig tilsynets vurdering, at der er belæg for en revurdering af 
indsatsen i hjemmet, idet hjælpen opleves utilstrækkelig. Den ene borger har svær gigt, og oplever 
ikke at kunne få hjælp til vask af ryggen. Den anden borger oplever, at hun på grund af stivhed i 
ryggen er delvis immobil, og har vanskeligt ved at klare på- og afklædning.     

• Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige indsats samlet set er meget tilfredsstillende. Borgerne 
oplever, at medarbejderne tager hånd om deres sundhedsfaglige problemstillinger, og er trygge 
ved indsatsen. Tilsynet vurderer samtidig, at der generelt mangler beskrivelser af de sundheds-
fremmende og forbyggende tiltag i borgernes dokumentation.  

• Den praktiske bistand vurderes overordnet at svare til borgernes ønsker og habitus og kommunens 
kvalitetsstandard. Der er 2/3 af borgerne, som er gennemgående tilfredse med omfang og kvalite-
ten i hjælpen, mens 1/3 af borgerne giver udtryk for, at kvaliteten er svingende. En af borgerne 
er utilfreds med måden, der bliver gjort rent på, når det er en af de konkrete medarbejdere, som 
taler i telefon, når opgaven løses. Andre borgere oplever, at tidspunktet for levering af rengørings-
ydelsen svinger meget, eller at både serviceniveau og rengøringsstandarden er lav, fx bliver rolla-
torer ikke rengjort  
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• Tilsynet vurderer, at borgernes ressourcer medinddrages i de daglige gøremål, og at medarbejderne 
meget tilfredsstillende har indtænkt rehabilitering til de enkelte borgere, hvilket dog ikke er do-
kumenteret i døgnrytmeplaner. 

• Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt er meget tilfredse med de faste medarbejdere, og 
at der er en god omgangstone, og at borgernes ønsker og vaner i videst muligt omfang tilgodeses. 
Der er samtidig 1/3 af borgere, som oplever medarbejdere, som ikke udviser en tilstrækkelig re-
spektfuld adfærd og god omgangstone. En borger har flere gange oplevet, at der bliver talt i telefon 
under besøget, og en anden borger giver udtryk for, at der er medarbejdere, som ikke giver sig den 
fornødne tid eller ikke spørger ind til borgers tilstand.  Den tredje borger oplever at blive kom-
manderet med, og oplever en aftenvagt, som er mindre imødekommende. Samme borger er blandt 
andet grædefærdig over at skulle indkøbe en skammel for at kunne modtage hjælpen til trods for, 
at borger har fremkommet med løsningsmuligheder. 

 

2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der rettes målrettet fokus på, at døgnrytmeplanen indeholder fyldestgø-
rende og handlevejledende beskrivelser af borgernes behov for hjælp, og hvordan fysiske, mentale 
og sociale ressourcer medinddrages i de daglige opgaver. Ligeledes anbefales, at de sundhedsfrem-
mende og forbyggende indsatser dokumenteres.  

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og sikrer, at borgerne modtager de bevilgede ydelser til 
de aftalte tidspunkter.   

Det er tilsynets anbefaling, at der iværksættes en revurdering af den samlede indsats hos tre bor-
gere, som henholdsvis er en borger med nedsat kraft i venstre arm og ben og lettere kognitive pro-
blemstillinger, herunder manglende sygdomserkendelse og hukommelsesbesvær. De to andre bor-
ger oplever at have henholdsvis problemer med selv at udføre den personlige pleje og behov for 
hjælp til påklædning. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen skærper opmærksomheden på planlægningen i det daglige med fo-
kus på medarbejderkontinuitet, herunder at afstemme forventninger for levering af ydelser, såle-
des at borgerne får klarhed over, hvad de kan forvente. Ligeledes anbefales, at ledelsen sikrer, at 
vikarer har adgang til borgernes dokumentation og kender til de opgaver, de skal løse. 

4. Tilsynet anbefaler, at der med jævne mellemrum tages en dialog med medarbejderne om indhold 
og omfang af ydelserne, så borgerne oplever at få ensartet service, uanset hvem som kommer. 

5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op og sikrer, at medarbejderne efterlever værdierne for en 
respektfuld og professionel adfærd. 

 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Datagrund-
lag 

 

Den kommunale hjemmepleje er blevet sammenlagt fra tre til to distrikter. Sammen-
lægningen har primært været på det overordnede distriktslederniveau, og alle afde-
lingsledere og medarbejdere forblev i deres områder. Distrikt 2 dækker et stort geogra-
fisk område, og er opdelt i tre mindre grupper med hver deres afdelingsleder og plan-
læggere. Ældreområdet arbejder overordnet med social kapital og en hensigtserklæring 
om at reducere sygefravær til under 5 %.  

Som opfølgning på tilsynet sidste år bliver der specifikt arbejdet på rehabiliteringsper-
spektivet og i mødet med borgeren.  
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I forhold til implementering af FSIII har der været undervisning for planlæggere og so-
cial- og sundhedsassistenter på mellem en til to dage, og social og sundhedshjælperne 
har fået en time i en mere teknisk brug af systemet.  Der er udarbejdet retningslinjer 
for dokumentationspraksis. FSIII blev implementeret i Distrikt 2 den 1. november 2018.  

Overordnet er det besluttet, at det udelukkende er sygeplejersker, som er udvalgt som 
superbrugere i Nexus. I Distrikt 2 er det udelukkende to afdelingsledere, som er super-
brugere, hvilket driftsleder tilkendegiver vanskeliggør implementeringen, og fordi de 
ikke er direkte tilgængelige for sparring på dokumentation. Distriktet har fokuseret på, 
at borgernes døgnrytmeplan er opdaterede, og hos de borgere, hvor der kommer social- 
og sundhedsassistenter, er det prioriteret, at der udarbejdes helhedsvurderinger. Hel-
bredsoplysninger bliver udarbejdet af de sygeplejersker, som er tilknyttet distriktet.  

Ledelsen oplever helt generelt udfordringer med at anvende og dokumentere korrekt, og 
vurderer, at social- og sundhedshjælperne ikke i tilstrækkelig grad er uddannet i at do-
kumentere i FSIII. Medarbejderne anvender iPad i det daglige arbejde.  

Der afholdes dagligt triagemøde og faste ugentlige tværfaglige møder i alle grupper, 
hvor borgere bliver gennemgået. Distriktet arbejder på at optimere samarbejdet med 
sygeplejerskerne i forhold til at deltage i deres daglige og ugentlige møder. Roskildehju-
let er ikke synkroniseret med Nexus, og ændringer dokumenteres derfor i notater.   

Distriktet har oprettet et demensteam med faste medarbejdere, som kører besøgene 
hos de borgere, hvor der er tilknyttet demenskoordinator. Teamet har ugentlig opfølg-
ning og sparring af sygeplejerske og demenskoordinator.   

Omkring opfølgning på borgerens ernæring er der faste rutiner med vejning en gang må-
nedligt og ernæringsscreening efter behov. 

Der mangler fortsat en teknisk løsning i forhold til at tydeliggøre indsatsen med, at bor-
gerne bliver vejet hver måned eller oftere.   
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

 

På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt 
generelle bemærkninger til hvert mål.  

 

I henhold til § 83, vejledning nr. 2, til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder 

Mål 1  

Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov. 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation   X  Der foreligger funktionsevnetilstande på alle borgere. I 
fire tilfælde er der manglende sammenhæng mellem 
funktionsevnetilstand og borgers døgnrytmeplan. 

Der ses generelt få eller ingen udarbejdede indsatsmål 
i forhold til servicelovsydelser. Der, hvor der foreligger 
indsatsmål, omhandler disse træning eller diætist.  

Der er udarbejdet døgnrytmeplan på alle borgere.  

De generelle oplysninger er generelt sparsomt udfyldt, 
fx er der ikke udfyldt helbredsoplysninger.   

Observation   X  Team Nord 

Hos tre borgere er der observeret sammenhæng mel-
lem borgers bevilling og borgeres behov.  

Hos en borger med nedsat kraft i venstre arm og ben og 
lettere kognitive problemstillinger herunder manglende 
sygdomserkendelse og hukommelsesbesvær, observerer 
tilsynet et muligt behov for revurdering af hjælpen.  

 

Team Margrethekær  

Hos fire borgere er der observeret sammenhæng mel-
lem borgers bevilling og borgers behov.   

 

Team Gadstrup 

Hos fem ud af fem borgere er der observeret sammen-
hæng mellem borgers bevilling og borgers behov.  

Borger  X  Team Nord 

Tre borgere giver udtryk for, at der er sammenhæng 
mellem den hjælp, de har behov for og den hjælp, de 
er bevilliget. En af borgerne er meget tilfreds med 
hjælpen og positivt overrasket over, at hun kan få så 
meget hjælp. 

 

Team Margretekær 

Alle fire borgere giver udtryk for, at der er sammen-
hæng mellem den hjælp, de har behov for og den 
hjælp, de er bevilliget. En borger giver samtidig udtryk 
for, at det kniber med selv at tage bad, men klarer 
fortsat opgaven.  
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Team Gadstrup 

Fire af de fem besøgte borgere oplever, at der er sam-
menhæng mellem den hjælp, de har behov for og den 
hjælp, de er bevilliget. En borger oplever manglende 
sammenhæng, da borger har behov for hjælp til på-
klædning og hjælp til at varme mad i mikroovn. 

Medarbejder X   Alle medarbejdere kan generelt redegøre for omfang 
og indhold i den bevilligede hjælp. To medarbejdere 
har et begrænset kendskab til borgerne, og kan derfor 
kun delvist redegøre for hjælpen. 

 

Sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp 

Mål 2  

Leveres ydelserne som aftalt 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Borger   X Team Nord 

Tre borgere tilkendegiver, at de får de planlagte be-
søg, og at de ikke har oplevet aflysninger. En borger 
oplever, at det er de samme medarbejdere som kom-
mer, mens to andre borgere oplever, at der kommer 
mange forskellige medarbejdere. En af disse tilkende-
giver, at medarbejderne ikke altid kender til de opga-
ver, de skal løse. Ægtefælle til borger fortæller at 
have oplevet flere gange, at borger ikke altid har fået 
den bevilgede hjælp til personlige pleje, når der kom-
mer afløsere. 

 

Team Margrethekær 

Alle fire borgere tilkendegiver, at de får de planlagte 
besøg, og at de ikke har oplevet aflysninger. En borger 
sætter pris på, at medarbejderne altid overholder de-
res aftaler, hvis borger skal være færdig til et bestemt 
tidspunkt. Tre borgere oplever, at det generelt er de 
samme medarbejdere, som kommer, mens en borger 
oplever, at der kommer mange forskellige medarbej-
dere, og ligeledes at konkrete medarbejdere ringer op 
fra deres mobil og har angiveligt private samtaler.  

 

Team Gadstrup 

Alle fem borgere tilkendegiver, at de får de planlagte 
besøg, og at de ikke har oplevet aflysninger.  

Dog oplever en af borgerne udsving på op til tre timer 
i forhold til personlige pleje, uden at blive adviseret, 
hvilket borger er særdeles utilfreds med. En anden 
borger har ikke et fast tidspunkt for, hvornår hjælpen 
til rengøring bliver leveret.  

En borger oplever, at det er de samme medarbejdere, 
som kommer, mens fire borgere oplever, at der kom-
mer mange forskellige medarbejdere, som ikke altid 
kender til de opgaver, de skal løse.  
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Medarbejder  X   Medarbejderne oplyser, at der ikke aflyses besøg til 
personlige plejeopgaver, og ved aflysning af rengø-
ringsbesøg tilbydes borger altid et erstatningsbesøg.  

 

Kvaliteten af personlig pleje i henhold til Servicelovens § 83 og kommunens kvalitetsstan-
darder 

Mål 3  

Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen og er kvalitetens af pleje og omsorg 
tilfredsstillende 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation 

 

  X Overordnet set mangler døgnrytmeplanerne flere 
handlevejledende beskrivelser af den pleje og omsorg, 
som borger modtager samt beskrivelser af borgernes 
ressourcer, fysisk, mentalt og socialt. Ligeledes er der 
ikke systematik i forhold til borgeres indsats og medar-
bejders indsats. 

 

Team Nord 

Tre borgere modtager hjælp til personlig pleje 

Der foreligger døgnrytmeplan på alle borgere.  

To døgnrytmeplaner er handlevejledende beskrevet, 
men hvor der fx mangler beskrivelser af borgernes 
kognitive problemstillinger samt hjælp til det ugent-
lige bad.  

 

Team Margrethekær 

To ud af de fire borgere modtager hjælp til personlig 
pleje.  

I døgnrytmeplanen på en borger beskrives borgers be-
hov for hjælp, herunder borgers varierende funktions-
niveau. Dog er borgerens kognitive udfordringer ikke 
beskrevet. 

Hos den anden borger mangler døgnrytmeplanen en 
beskrivelse af hjælpen til personlige pleje. 

 

Team Gadstrup  

Tre ud af de fem borgere modtager hjælp til personlig 
pleje. 

Der er udarbejdet døgnrytmeplan i forhold til person-
lige pleje hos to borgere. Hos den tredje borger mang-
ler døgnrytmeplan en beskrivelse af den personlige 
pleje.     

Begge døgnrytmeplaner er kortfattet beskrevet, og in-
deholder ikke oplysninger om fx borgers kognitive pro-
blemstillinger.  

Hos en borger er døgnrytmeplan ikke opdateret, da 
borger ikke længere får hjælp til flystrømper. 

Observation X   Alle borgere fremstår velplejede og velsoignerede, 
svarende til habitus. 
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Borger  X  Team Nord 

Tre borgere giver udtryk for, at de er tilfredse med 
kvaliteten i den personlige pleje, og at hjælpen tilret-
telægges efter deres ønsker og behov. 

En borger får hjælp til bad på grund af usikker gang, 
hvilket giver borger tryghed, mens en anden hukom-
melsessvækket borger får hjælp til daglig bad, når 
borgers tilstand tillader det.  

 

Team Margrethekær 

Begge borgere har faste medarbejdere og giver udtryk 
for, at de er tilfredse med kvaliteten i den personlige 
pleje, og at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker 
og behov. Ægtefælle til borger giver udtryk for, at 
borgers funktionsniveau kan variere, og hvor de faste 
medarbejdere er gode til at tilpasse hjælpen.  

 

Team Gadstrup 

Tre ud af fem borgere giver udtryk for, at de generelt 
er tilfredse med kvaliteten i den personlige pleje, og 
at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og behov. 
Den fjerde borger ønsker at få en fast aftale for, hvor-
når hjælpen leveres, og samme borger tilkendegiver, 
ikke at kunne få hjælp til vask af ryggen, trods svær 
slidgigt. 

Den femte borger oplyser, at hun ikke kan klare på-
klædning, da hun har en stivhed i ryggen, der gør, at 
hun ikke kan bøje sig ned.     

En borger oplyser at få daglig hjælp, hvilket dog ikke 
fremgår af døgnrytmeplanen. 

Medarbejder  X   Det generelle indtryk er, at medarbejderne på til-
fredsstillende vis kan redegøre for indsatsen. To med-
arbejdere har ikke borgerne fast, og har derfor et be-
grænset kendskab til borgerne, og kan i mindre grad 
redegøre for indsats omkring disse borgeres tilstand og 
behov for hjælp.   

 

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 

Mål 4  

Der er redegjort for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation   X Der er udfyldt helbredstilstande på tre borgere, og der 
ses sammenhæng mellem helbredstilstand og de dele-
gerede sundhedsydelser.  

Der mangler generelt beskrivelser af de sundhedsfrem-
mende og forbyggende tiltag i borgerens dokumenta-
tion, eksempelvis hos borgere med kraftnedsættelse, 
Parkinson og balanceproblemer.     
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Observation  X  Tilsynet observerer, at der generelt er taget hånd om 
observerbare risici, fysisk, psykisk og socialt. Dog ob-
serverer tilsynet en borger med nedsat kognitivt funk-
tionsniveau, og som angiveligt ikke er tilbudt at blive 
vejet.   

Borger X   Team Nord 

De tre borgere giver udtryk for, at de oplever, at der i 
tilstrækkeligt omfang tages hånd om deres sundheds-
faglige problemstillinger, og de er trygge ved indsat-
sen. Alle borgere får hjælp til medicindosering, men 
kan selv administrere medicinen, en borger får hjælp 
til medicinudlevering af ægtefælle. 

En borger tilbydes vejning med fast interval, en anden 
borger har ikke ønsket at blive vejet, og en tredje bor-
ger er ikke blevet tilbudt at blive vejet.   

  

Team Margrethekær 

Alle fire borgere giver udtryk for, at der i tilstrække-
ligt omfang tages hånd om deres sundhedsfaglige pro-
blemstillinger, og de er trygge ved indsatsen.  

Borgerne varetager i varierende grad selv madlavning 
og medicindosering. Tre borgere tilbydes vejning med 
fast interval, mens den fjerde borger ikke har ønsket 
at blive vejet.   

En borger med utilsigtet vægttab har haft besøg af di-
ætist, og der er udarbejdet en kost- og ernæringsplan. 

En anden borger er faldet i sin bolig og fortæller, at 
der er iværksat indsatser. 

En tredje borger er tilbudt gangrollator på grund af 
balanceproblemer, men har afslået dette.  

 

Team Gadstrup 

Alle fem borgere giver udtryk for, at der i tilstrække-
ligt omfang tages hånd om deres sundhedsfaglige pro-
blemstillinger, og de er trygge ved indsatsen.   

Fire ud af fem borgere vejes med faste intervaller, og 
borgerne tilkendegiver, at de ikke umiddelbart har er-
næringsmæssige problemstillinger.  

En borger fortæller i forhold til sundhedsmæssige pro-
blemstillinger, at hun kan få hjælp i akutte situatio-
ner.    

Medarbejder  x   Medarbejderne kan generelt redegøre for borgernes 
sundhedsmæssige problemstillinger. Borgerne triage-
res, og medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange 
i forhold til ændringer i borgernes tilstande. Flere 
medarbejdere udtrykker et ønsker om, at sygeplejer-
skerne i højere grad deltager på deres møder, og med-
arbejderne tilkendegiver samtidig, at det ville bidrage 
til at højne kvaliteten. Medarbejderne kan på en faglig 
måde redegøre for borgernes samlede tilstand samt 
evt. sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.   
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Medarbejderne kommer med en række konkrete ek-
sempler på, hvordan de arbejder med borgernes moti-
vation, faldforebyggelse samt ernæringsindsats hos 
borgere med vægttab.  

 

Praktisk hjælp i henhold til Serviceloven § 83 

Mål 5 

Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Alle borgere modtager hjælp til praktiske opgaver 
og/eller rengøring. 

Hos alle borgere er hjælpen til rengøringsindsatsen be-
skrevet.   

Observation X   De besøgte hjem fremstår generelt i tilfredsstillende 
hygiejnisk standard, svarende til borgernes habitus og 
kommunens kvalitetsstandard. 

Dog observerer tilsynet, at der i et hjem ligger grus på 
gulvet i køkkenalrum, da borger færdes med rollator. 

Borger   X Team Nord 

To ud af tre borgere er meget tilfredse med kvaliteten 
i den leverede ydelse, mens en borger er meget util-
freds med kvaliteten i opgaveløsningen. Borger ople-
ver, at medarbejderne er for hurtige og ikke tilstræk-
kelige omhyggelige.  

Borgerne fortæller, at de selv tørre støv af.    

  

Team Margrethekær 

Tre ud af fire borgere er meget tilfredse med kvalite-
ten i den leverede ydelse, mens en borger er meget 
utilfreds med kvaliteten i opgaveløsningen. Borgeren 
synes ikke, at medarbejderne er grundige nok, og er 
utilfreds med måden, der bliver gjort rent på, når det 
er en af de medarbejdere, som taler i telefon under 
besøget, som løser opgaven. 

 

Team Gadstrup 

Tre ud af fem borgere er meget tilfredse med kvalite-
ten i den leverede ydelse, mens de to andre borgere 
er meget utilfredse med kvaliteten i opgaveløsningen. 
En af borgerne oplever, at tidspunktet for levering af 
rengøringsydelsen svinger meget, og leveres mellem 
kl. 8.00 – 15.00. Borger oplever, at både serviceniveau 
og rengøringsstandarden er lav, fx bliver borgers rolla-
tor ikke rengjort.  

En anden borger er ligeledes utilfreds med rengørings-
standarden, også at rollator ikke rengøres.  

Medarbejder X   Alle medarbejdere kan redegøre for de praktiske ydel-
ser, der leveres hos borgerne, samt hvordan opgaverne 
tilrettelægges og udføres. 
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Rehabilitering 

Mål 6 

Der foreligger en beskrivelse af borgers hverdags rehabilitering  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  

 

 

 

 

 X Ingen af de besøgte borgere indgår i et § 83 a forløb.   

Hos to borgere er der udarbejdet handleanvisning på 
henholdsvis træning og rehabiliteringsydelser. 

Borgernes ressourcer og medinddragelse i den hver-
dagsrehabiliterende indsats fremgår generelt ikke af 
døgnrytmeplaner.   

Borger X   Borgerne oplever helt generelt, at deres ressourcer 
medinddrages i opgaveløsningen. Borgerne giver en 
række konkrete eksempler på dette.   

Medarbejder X   Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de medind-
drager borgernes ressourcer, samt hvordan de støtter, 
motiverer og guider borgerne.    

 

Kontakt til medarbejderne og omgangsform 

Mål 7 

Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne samt respektfuld adfærd og kommunikation 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation X   Tilsynet har ikke mødt medarbejdere i borgernes 
hjem. 

Ved interview med medarbejderne oplever tilsynet, at 
de omtaler borgerne med respekt og anerkendelse    

Borger  X  Team Nord 

De medarbejdere, som kommer i hjemmet, udviser en 
respektfuld adfærd, og der er en god omgangstone.  

 

Team Margrethekær 

To ud af fire borgere oplever, at de medarbejdere, 
som kommer i hjemmet, udviser en respektfuld ad-
færd, og der er en god omgangstone.  

To borgere har flere gange oplevet en ikke respektfuld 
adfærd, eksempelvis at der bliver talt i telefon under 
besøget, at medarbejder ikke giver sig den fornødne 
tid eller ikke spørger ind til borgers tilstand.   

 

Team Gadstrup 

Tre ud af fem borgere oplever, at de medarbejdere, 
som kommer i hjemmet, udviser en respektfuld ad-
færd og en god omgangstone.  

To borgere oplever, at de medarbejdende, som kom-
mer i hjemmet, ikke altid udviser en respektfuld ad-
færd og en god omgangstone. En af borgerne oplever 
at blive kommanderet med, og oplever en aftenvagt 
som mindre imødekommende.  

 

 



14 DECEMBER 2018 I HJEMMEPLEJEN DISTRIKT 2, 2018      ROSKILDE KOMMUNE 

 

Samme borger er blandt andet grædefærdig over at 
blive bedt om at skulle indkøbe skammel for at kunne 
modtage hjælpen til trods for, at borger har fremkom-
met med løsningsmuligheder.  

Medarbejder X   Alle medarbejdere kan reflekteret redegøre for, hvor-
dan de udviser respekt for den enkelte borger, hvor-
dan de arbejder med, at borgerne har indflydelse og 
medinddrages, og hvordan de sikrer en ordentlig om-
gangstone. 
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4.0 TILSYNETS FORMÅL 
 

 

Formålet med tilsyn i Roskilde Kommune er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne 
og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet samt at bidrage til den løbende udvikling og 
kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold. 

Sammenfattende er formålet med de uanmeldte tilsyn at: 

• Kontrollere og belyse, om der i forhold til ældreområdet er sammenhæng mellem den konkrete 
afgørelse, der er truffet for den enkelte borger og de ydelser, der leveres til den enkelte.  

• Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der 
findes på det enkelte tilbud. 

• Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne, 
og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer ef-
terleves. 

• Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gen-
nem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

• Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. 

• Afdække styrker og forbedringsmuligheder i tilbuddenes måde at håndtere opgaverne på, og iden-
tificere potentielle udviklingsmuligheder. 

 

4.1 INDHOLD OG METODE 

BDO’s tilsynskoncepter tager udgangspunkt i gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retningslinjer 
og anbefalinger for tilsyn på områderne. Gennemførslen af tilsyn i hjemmeplejen baserer sig på Servicelo-
vens §§ 83, § 83a og 86 omhandlende personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, Sundhedsloven § 138 
samt Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens §§ 148a, 151a og 151b m.fl. 

 

De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af leverandøren ved hjælp af fire forskel-
lige datakilder: 

 

• Gennemgang af faglig dokumentation 
• Interview med borgere 
• Interview med medarbejdere 
• Observation  

 

Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kva-
liteten af de ydelser, som borgeren modtager. 

Tilsyn med fritvalgsområdet foretages metodisk ud fra et koncept, hvor BDO har udviklet målepunkter og 
indikatorer på følgende områder:  

 

Målepunkter  

• Dokumentation 

• Personlig pleje og omsorg 

• Praktisk hjælp 

• Sundhedsfremme og forebyggelse 

• Rehabilitering 

• Kommunikation og omgangsform  
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4.2 VURDERINGSSKALA 

Tilsynet arbejder ud fra følgende vurderingsskala: 

Samlet vurdering Samlet vurdering 

Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende 
kan karakteriseres som fremragende, og hvor tilsynet har konsta-
teret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne 
afhjælpes. 

Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets 
anbefalinger. 

Meget tilfredsstillende  

 

Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan 
karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsy-
net har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjæl-
pes.   

Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefa-
linger. 

Tilfredsstillende  Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karak-
teriseres som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere 
mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Mindre tilfredsstillende  Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på 
flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der 
er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil 
kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefa-
linger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. 

Ikke tilfredsstillende  Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene gene-
relt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og 
hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets an-
befalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar for-
længelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt 
i samarbejde med forvaltningen.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt 
til forvaltningen. 
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5.0 PRÆSENTATION AF BDO 
 

 

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under 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 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og 
tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 
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