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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  

Team HTSH, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde 

Leder  

Hanne Andersen 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 3. november 2018, kl. 8.30  

Datagrundlag 

Tilsynet er planlagt og tilrettelagt i samarbejde med leder. 

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 tre borgere. 

Borgerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet  

 

Tilsynet har desuden gennemført interview med tre medarbejdere: 

• En sygeplejerske 

• En social- og sundhedsassistent 

• En ergoterapeut 

 

Leder har afslutningsvis modtaget en foreløbig tilbagemelding på tilsynet. 

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM 
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2.0 SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 

 

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

 

Særdeles tilfredsstillende forhold  

 

HTSH teamet arbejder struktureret og målrettet med rehabilitering og vægter i høj grad kontinuitet og 
systematik omkring de enkelte borgerforløb og FSIII er velimplementeret.   

 

Nedenfor følger en kort vurdering af hver mål: 

• Tilsynet vurderer, at der foreligger en særdeles fyldestgørende dokumentation. Der foreligger ak-
tuelle funktionsevnetilstande på de tre borgere, og det er tilsynets vurdering, at der er sammen-
hæng mellem den bevilligede hjælp, den leverede hjælp og borgernes tilstand. Borgerne giver ud-
tryk for, at de er meget tilfredse med den bevilligede hjælp, som svarer til deres behov. 
 

• Borgerne modtager de planlagte besøg, og giver i høj grad udtryk for, at de får den hjælp, der er 
aftalt. 
 

• Tilsynet vurderer, at der foreligger en særdeles tilfredsstillende dokumentation for den samlede 
indsats til borgerne, herunder udfyldte rehabiliteringsplaner, indsatsmål, handlingsanvisninger, 
herunder døgnrytmeplan, samt udfyldte helbredsoplysninger. Der ses sammenhæng mellem beskri-
velserne i døgnrytmeplaner og borgernes tilstand. Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten i den 
hjælp, de får.  
 

• Det er tilsynets vurdering, at der på meget tilfredsstillende vis er taget hånd om borgernes sund-
hedstilstand, og borgerne tilkendegiver, at de er trygge ved den samlede indsats. Medarbejderne 
kan engageret og reflekteret redegøre for praksis med daglig triagering og de tilhørende arbejds-
gange.  
 

• Samlet er det tilsynets vurdering, at der foregår en særdeles tilfredsstillende struktureret og mål-
rettet rehabiliteringsindsats hos de tre borgere. Der er hos alle tre borgere udarbejdet rehabilite-
ringsplan med mål og vurdering, og borgerne tilkendegiver, at de er medinddraget i forløbene. Bor-
gerne er meget tilfredse med indsatsen, og alle tre borgerne oplever, at de har gjort fremskridt 
under forløbet og fortæller under tilsynet, hvad de kan nu, som de ikke kunne, da forløbet star-
tede. 

 
• Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser anerkendende og respektfuld adfærd. De besøgte bor-

gere er meget tilfredse med medarbejderne og giver udtryk for, at der en god omgangstone, og at 
deres ønsker og vaner bliver respekteret. 

 

2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

Anbefalinger   

Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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2.2 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data-
grundlag 

 

HTSH teamet modtager borgere, som er henvist fra myndigheden, jf. Servicelovens § 83 
a og § 86. Teamet får ikke henvist svært demente borgere eller borgere fra psykiatrien, 
og som udgangspunkt heller ikke terminale borgere. Erfaringen er, at lidt over 50 % af 
borgerne bliver selvhjulpne, mens de øvrige borgere glider over i hjemmeplejen eller til 
plejecenter.  

Leder fortæller, at de i forhold til anbefalinger fra sidste års tilsyn omkring dokumenta-
tion har medtænkt dette i forbindelse med forberedelse og implementering af FSIII. FSIII 
er implementeret i HTSH teamet medio oktober, og de har oplevet enkelte mangler i do-
kumentationen, da alle data ikke er kommet med over fra Care.   

For at sikre kontinuitet og sammenhæng i opgaveløsningen er de organisatorisk opdelt i 
to grupper med hver en sygeplejerske, som planlægger og koordinerer dagens opgaver. 
Sygeplejersken har ligeledes vagttelefon, så der er mulighed for sparring eller koordine-
ring ved tilstandsændringer hos en borger.  

Teamet har en teamkoordinator, som er ansvarlig for bemanding, administrative opga-
ver, og som kan træde til, hvis der er sygemeldinger. 

Terapeuter eller social- og sundhedsassistenter er kontaktpersoner og ansvarlige for bor-
gerforløb.  

Leder fortæller, at de har systematisk fokus på at anvende HTSHs arbejdsgangsbeskri-
velse i praksis med løbende dokumentation og i fællesskab arbejde målrettet med bor-
gernes mål og rehabiliteringsplan. Borgerne drøftes systematisk på ugentlige tværfaglige 
koordineringsmøder med det formål at følge op, vurdere, og sikre fremdrift i forløbet 
efter rehabiliteringsplan. 

Medarbejderne triagerer egne borgere en gang i hver vagt, og der samarbejdes med nat-
tevagt via observationer i Nexus.    

Alle borgere gennemfører relevante test i fase to, herunder ernæringsscreening. Ved er-
næringsmæssige mindre eller større problemstillinger tilkobles ergoterapeut og/eller di-
ætist og altid ved vægttab over 2 kg. 

HTSH har fået satspuljemidler, og har i samarbejde med Trekroner rehabiliteringsafsnit 
igangsat et projekt omkring fald forebyggelse til de svageste ældre med det formål at 
opsamle viden og minimere fald i sektorovergange.       
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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 aktive funktionsevnetilstande på alle tre 
borgere, svarende til deres forløb.  

To borgere er bevilget træningsforløb efter § 83a, 
mens den tredje borger er henvist fra anden samar-
bejdspartner.  

Der foreligger rehabiliteringsplan, og der er udarbejdet 
helbredsoplysninger hos to borgere. Den tredje borger 
er henvist af socialfaglige årsager med henblik på at 
motivere og støtte borger til selv at varetage rengø-
ringsopgaven.   

Der foreligger relevante indsatsmål og handleanvisnin-
ger på alle tre borgere. 

Der er dokumentation for de test, borgerne har gen-
nemført, fx ernæringsscreening.   

Observation  X   Der er hos alle tre borgere sammenhæng mellem den 
bevilligede hjælp, den leverede hjælp og borgernes til-
stand. 

Borger X   Borgerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har 
behov for. Den anden borger er meget tilfreds med den 
hjælp, hun har været tilbudt i forløbet, og den sidste 
borger er særdeles tilfreds med hjælpen og taknemme-
lig over, at hun i dag kan varetage langt flere opgaver 
end tidligere og i langt højere grad kan klare sig selv. 

Medarbejder X   Alle medarbejdere kender til borgernes bevilling og 
træningsforløb.  

 

Sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp 

Mål 2  

Leveres ydelserne som aftalt 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Borger X   Borgerne modtager de planlagte besøg, og får den 
hjælp, der er aftalt, og har ikke oplevet aflysning af 
hjælp eller træning.  

En af borgerne giver udtryk for, at medarbejderne har 
været rigtig gode til at koordinere hjælpen og oplever, 
at samarbejde fungerer rigtigt godt.    

Medarbejder  X   Medarbejderne aflyser som udgangspunkt ikke besøg 
hos borgerne.  
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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   Der foreligger rehabiliteringsplan på alle borgere, som 
indeholder beskrivelser af mål samt vurdering. 

Hos alle borgere er der udarbejdet døgnrytmeplan, 
som indeholder handlevejledende beskrivelser, herun-
der inddragelse af borgernes ressourcer. 

Der er udarbejdet opfølgningsnotater på alle borgere, 
som beskriver borgerens indsats og ressourcer samt 
status på forløbet.  

Observation X   Alle borgere er velsoignerede, svarende til habitus.  

Borger X   Alle borgere er selv i stand til at klare den personlige 
pleje, og modtager ikke støtte eller hjælp. To borgere 
har tidligere modtaget hjælp, men er med støtte og 
installering af hjælpemidler selv blevet i stand til at 
varetage opgaven.  

Medarbejder  X   Medarbejderne kan på en kompetent og faglig reflek-
teret måde redegøre for borgernes forløb og den sam-
lede indsats. Medarbejderne kan redegøre for arbejds-
gange i forbindelse med ændringer i borgernes tilstand 
og for arbejdsgangsbeskrivelsen i forhold til HTSH. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Mål 4  

Der er redegjort for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Hos borgere med helbredsmæssige problemstillinger er 
der udarbejdet handleanvisninger med beskrivelser af 
borgers sundhedsmæssige problemstilling samt mål og 
beskrivelse af indsatser. 

Observation X   Der er taget hånd om observerede sundhedsmæssige 
risici.  

Borger X   Borgerne tilkendegiver, at de er trygge ved den sam-
lede indsats. En borger har nødkald, hvilket giver bor-
ger tryghed. To borger har haft ernæringsmæssige 
problemstillinger, som der er handlet aktivt på. Den 
ene af borgerne har haft synkeproblemer og har gen-
nemgået et forløb med ergoterapeut, og spiser i dag 
almindelig mad. Den anden borger har haft et tidligere 
vægttab, men mener selv at have taget på i vægt, ef-
ter at hun er begyndt selv at tilberede sin mad i hen-
des nye bolig, som rummer bedre køkken faciliteter og 
muligheder for brug af hjælpemidler.     



8 NOVEMBER 2018 I HTSH HJEMMEPLEJEN 2018      ROSKILDE KOMMUNE 

 

Medarbejder  X   Medarbejderne kan engageret og reflekteret redegøre 
for, hvordan de følger op på borgernes sundhedsmæs-
sige problemstillinger via triagering og på de ugentlige 
opfølgningsmøder.   

 

Praktisk hjælp i henhold til serviceloven § 83 

Mål 5 

Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Der er dokumenteret træningsforløb i forhold til prak-
tiske opgaver og rengøringshjælp hos alle borgere.   

Observation X   De besøgte hjem fremstår med renholdelse, svarende 
til borgernes habitus.  

Borger X   Alle borgere har et rehabiliteringsforløb i forhold til 
helt eller delvist selv at kunne overtage rengøringsop-
gaven. Den ene borger er lige afsluttet, og ønsker selv 
at varetage rengøringsopgaven. Den anden borger er i 
en afklaringsfase og vil gerne gøre så meget som mu-
ligt selv. Den tredje borger har tidligere selv varetaget 
opgaven, men er fortsat svækket efter sygehusophold, 
og har ikke et ønsker om selv at overtage opgaven.   

Medarbejder X   Medarbejderne kan på en faglig og kompetent måde 
redegøre for borgerens træningsforløb og den rehabili-
terende indsats i forhold til praktisk bistand.  

 

Rehabilitering. 

Mål 6 

Der foreligger en beskrivelse af borgers hverdags rehabilitering  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Der foreligger rehabiliteringsplan på alle borgere, hvor 
det fremgår af beskrivelsen, at borger har været med-
inddraget i udarbejdelse af mål for forløbet.  

Der foreligger relevante indsatsmål og handleanvisnin-
ger på alle tre borgere. 

Der er dokumentation for de test, borger har gennem-
ført, fx ernæringsscreening.   

Borgerne er midt i eller sidst i deres træningsforløb, og 
der er fulgt løbende op på handlingsanvisninger. 

Borger X   Alle borgere oplever, at de i høj grad har været med-
inddraget i fastlæggelse af mål og træningsindsatser og 
kan fortælle om de fremskridt, de har oplevet i forlø-
bet. En borger er tilflytter, og kan fra primært at være 
sengeliggende med behov for massiv hjælp, nu selv va-
retage en række af opgaver ved hjælp af de rette 
hjælpemidler. Fx kan borger selv klare den personlige 
pleje, komme rundt i sin bolig via kørestol, fortage stil-
lingskift fra kørestol til seng, madlavning samt delvis 
udfører rengøringsopgaver. 
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En anden borger er fortsat fysisk svækket, men ople-
ver, at der er sket betydelige fremskridt i funktionsni-
veau. Borger får fortsat hjælp af veninde, som kommer 
i hjemmet og hjælper med indkøb og madlavning, men 
har en forventning om, selv at kunne varetage opga-
verne om yderligere nogle uger.  

Den tredje borger har lige afsluttet sit træningsforløb, 
og varetager selv rengøringsopgaven.       

Medarbejder X   Medarbejderne kan på en meget tilfredsstillende og 
fagligt reflekterende måde redegøre for HTSH indsat-
sen, og fortæller om flere eksempler på, hvordan der 
arbejdes med fremdrift i forløbene. Medarbejderne ar-
bejder systematisk og målrettet med borgerne i forhold 
til de fem faser i træningsforløbet, herunder borgerens 
individuelle mål. Medarbejderne giver en række ek-
sempler på, hvordan de medinddrager borgernes res-
sourcer.  

 

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 truffet medarbejdere i borgernes 
hjem. Ved interview omtaler medarbejderne borgerne 
anerkendende og respektfuldt. 

Borger X   De tre besøgte borgere er meget tilfredse med medar-
bejderne og oplever, at der er en god omgangstone, 
og at deres ønsker og vaner bliver respekteret. 

En borger udtrykker, at medarbejderne har været helt 
fantastiske til at støtte og motivere. 

Medarbejder X   Alle medarbejderne kan meget tilfredsstillende gøre 
rede for, hvordan de udviser respekt for den enkelte 
borger og kan fortælle om handlinger, der sikrer re-
spektfuld kommunikation med borgerne.  

Medarbejderne vægter den tætte relation og det at 
finde realistiske løsninger sammen med borgerne. 
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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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