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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 oplys-
ninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om den konkrete leverandør. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala forefindes 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  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:kmq@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER FOR LEVERANDØREN 

Generelle oplysninger om leverandøren og tilsynet 

Navn og Adresse: Blæksprutten, Håndværkervej 2, 9700 Brønderslev 

Direktør: Vibeke Hanning 

Antal besøgte borgere: Tre 

Dato for tilsynsbesøg: Den 1. november 2021, kl. 08.15 – 13.00 

Deltagere i interviews: Direktør, kvalitetsansvarlig sygeplejerske, tre borgere og tre medarbejdere 

Tilsynsførende:  

Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet afvikles med Blækspruttens direktør og den kvalitetsansvarlige sygeplejerske, da afdelingsleder-
stillingen i Brønderslev pt, er ubesat. Direktøren oplyser, at der er en ny leder i sigte. Grundet den 
aktuelle situation varetager direktør og den kvalitetsansvarlige sygeplejerske den daglige drift, godt hjul-
pet af stedets planlægger. Der oplyses yderligere om et vedvarende fokus på medarbejdernes faglighed, 
så den understøtter kerneydelse, bl.a. i form af den kvalitetsansvarlige sygeplejerskes undervisning og 
sparring, ligesom der netop er ansat en sygeplejerske til natteamet. Direktøren fortæller ligeledes om 
den ledelsesmæssige opmærksomhed på medarbejdernes trivsel, som fx udmøntes i en daglig fleksibilitet 
i forhold til medarbejdernes ønsker for mødetid, behov for frihed samt gennem virksomhedens forskellige 
frivillige tilbud, såsom yoga og coaching. Derudover arbejder direktøren målrettet med at motivere de 
ufaglærte medarbejdere til sosu-uddannelsen, så der kontinuerligt sikres kvalificerede medarbejdere. 
Direktøren nævner, at der er en del ufaglærte medarbejdere om aftenen, hvilket ledelsen arbejder på 
at besætte med faglærte medarbejdere  

Medarbejdergruppe er stabil, og sygefraværet er lavt. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Den kvalitetsansvarlige sygeplejerske oplyser, at der er arbejdet med sidste års anbefalinger vedrørende 
dokumentation. 

 
  



ANMELDT TILSYN | NOVEMBER 2021 BLÆKSPRUTTEN BRØNDERSLEV KOMMUNE 

 

 

 
4 

2. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et tilsyn hos privat leverandør af hjemmepleje Blæk-
sprutten. 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 er en velfungerende organisation med engagerede med-
arbejdere og ledelse, som har fokus på, at pleje, omsorg og praktisk hjælp tilrettelægges på borgernes 
præmisser. 

Tilsynet vurderer, at leverandøren lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-
viceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god faglig kvalitet. Medarbejderne kan på rele-
vant vis reflektere over, hvordan de arbejder med et rehabiliterende sigte. Det er endvidere tilsynets vur-
dering, at der bør være et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på indsatser, som understøtter medarbejder-
nes dokumentationspraksis. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler medarbejderne, at døgnrytmeplaner i alle tilfælde udfoldes, svarende til borger-
nes konkrete behov for pleje og omsorg, herunder også medarbejdernes faglige tilgange. 
 

2. Tilsynet anbefaler, at punkterne mestring, ressourcer, motivation og vaner under feltet generelle 
oplysninger udfyldes, svarende til borgers aktuelle helhedssituation. 
 

3. Tilsynet anbefaler medarbejderne, at aftaler og indsatser hos borgerne i alle tilfælde følges op, 
herunder også hos en konkret borger vedrørende et hjælpemiddel. 
 

4. Tilsynet anbefaler ledelsen en vedholdende indsats i forhold til at sikre medarbejderne kendskab og 
anvendelse af VAR i daglig praksis og i samråd med medarbejderne evaluere behovet for kompeten-
ceudvikling.  

2.3 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.  
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2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

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

Medarbejderne arbejder med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i 
daglig praksis. Dokumentationen understøtter de visiterede ydelser, og den kvali-
tetsansvarlige sygeplejerske er tovholder med et løbende overblik. 

Dokumentationen fremstår i varierende grad opdateret, fyldestgørende og hand-
levejledende. Døgnrytmeplaner fremstår overordnet opdateret, fyldestgørende 
og handlevejledende med beskrivelse af borgernes ressourcer, problemstillinger 
og behov for pleje. Hjælpen til bad kan dog hos en borger udfoldes, ligesom med-
arbejdernes pædagogiske og faglige tilgange savnes hos en anden borger med kog-
nitiv svækkelse. Punkterne mestring, ressourcer, motivation og vaner er konse-
kvent mangelfuldt udfyldt under feltet ”Generelle oplysninger”.  

Funktionsevnetilstande fremstår opdaterede. Helbredsoplysninger og helbredstil-
stande, som udfyldes af hjemmesygeplejen, er ligeledes ajourførte.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.   

  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælpKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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Tema 2: 

Personlig pleje 

 

Score: 4 

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

Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres be-
hov, og de udtrykker stor tilfredshed med de ydelser, de modtager. En borger 
efterlyser dog en tilbagemelding fra medarbejderne vedrørende et konkret hjæl-
pemiddel. Dette adresseres efterfølgende til den kvalitetsansvarlige sygeplejer-
ske og medarbejderne, hvorefter hjælpemidlet umiddelbart effektueres.  

Leverandøren arbejder med faglige tilgange og metoder, der sikrer, at borgerne 
får den relevante pleje og omsorg, bl.a. via faste borgerruter, løbende sparring, 
overlap og dokumentation. Medarbejderne redegør for et stort borgerkendskab, 
og at kørelisten gennemgås med de ufaglærte medarbejdere til fortløbende spar-
ring, ligesom stedets planlægger fremhæves som er en vigtig brik i forhold til at 
sikre borgerne kontinuitet. Ved ændringer i borgernes tilstand inddrages hjem-
mesygeplejen efter vurdering. Derudover afvikles der tværfaglige møder med 
kommunens terapeuter og visitation hver 14. dag med opfølgning af forløb efter 
SEL §83a. 

Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard. Medarbejderne kan kompe-
tent redegøre for, hvordan de arbejder rehabiliterende i hverdagen med fokus på 
at inddrage borgeren mest muligt, alt efter deres motivation og formåen. 

Borgerne er velsoignerede ud fra dennes livsstil. 

Tema 3: 

Praktisk hjælp 

 

Score: 5 

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

Borgeren modtager de visiterede ydelser, såsom rengøring, vasketøj og klippe-
kort, og borgerne er meget tilfredse med kvaliteten. Hjælpen udføres med ud-
gangspunkt i ønsker og vaner, og medarbejderne kommer som aftalt. 

Den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard. Medarbejderne redegør 
for, hvordan de har fokus på borgernes ressourcer og på, hvordan disse inddrages 
i hjælpen, bl.a. i forbindelse med forløb efter SEL § 83A. Medarbejderne fortæller 
endvidere, at de altid har øje for at inddrage borgerne og deres ressourcer, fx ved 
opdeling af opgaver i forbindelse med vasketøj og rengøring. Medarbejderne væg-
ter derudover, at borgernes ønsker inden for de aktuelle rammer tilgodeses. Med-
arbejderne er opmærksomme på særlige indsatser vedr. hygiejniske risikofaktorer 
hos borgerne, fx ved at iføre sig handsker, overtræksfutter samt tage overtøj af i 
hvert borgerhjem.  

Tilsynet bemærker en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard hos de besøgte 
borgere ud fra deres livsstil. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Samtlige borgere oplever en særdeles god omgangstone og en imødekommende 
adfærd fra alle medarbejderne, som ligeledes beskrives som venlige og hjælp-
somme. En borger, som for nyligt er visiteret hjælp, håber på at få én bestemt 
medarbejder som den gennemgående, da kemien opleves ualmindelig god og tryg. 

Medarbejderne vægter højt den individuelle jargon, tilpasset borgernes livsstil, i 
deres tilgang. Derudover har medarbejderne fokus på relationsdannelse, og at 
udvise respekt for den enkeltes borgers ønsker og behov, ligesom det gode match 
mellem borger og medarbejder prioriteres og videregives til planlægger. Medar-
bejderne oplyser desuden, at afløsere gennem følgedage introduceres til den øn-
skede adfærd og kommunikation hos borgerne.  
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Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

Direktøren vurderer, at medarbejdergruppen samlet set har de rette faglige kom-
petencer i forhold til de faglige ydelser, som Blæksprutten leverer. Leverandøren 
har, ud over den ansvarlige kvalitetssygeplejerske, ansat en sygeplejerske i nat-
tevagt og en sygeplejerske i dagvagt, som indgår i plejen og som sparringspartner. 
Derudover favner medarbejdergruppen social- og sundhedsassistenter og -hjæl-
pere samt fastansatte ufaglærte medarbejdere. Kompetenceudvikling i medar-
bejdergruppen prioriteres ifølge direktøren højt, bl.a. med kurser i rehabilitering 
og gode muligheder for sidemandsoplæring og daglig sparring.  

Medarbejderne oplever, at de har muligheder for at dygtiggøre sig og udfolde 
deres kompetencer, bl.a. gennem løbende sparring og uddelegerede opgaver fra 
hjemmesygeplejen. De erkender samtidigt, at kompetenceudviklingen godt kunne 
forbedres, hvor fx viden i neuropædagogik efterspørges i forhold til den stigende 
kompleksitet i målgruppen. Medarbejderne er samtidig glade for, at den kvali-
tetsansvarlige sygeplejerske igen er tilbage, da hun i en længere periode har væ-
ret fraværende, grundet andre opgaver hos leverandøren. Ligeledes bemærker 
medarbejderne positivt direktørens tilstedeværelse, og de oplever, at der igen 
tages hånd om den daglige drift. Medarbejderne beskriver endvidere et konstruk-
tivt og velfungerende samarbejde med bl.a. demenskonsulent og hjerneskade-
koordinator. Medarbejderne oplever tillige et godt internt kollegialt samarbejde 
og god trivsel, men de fortæller, at de til tider kan føle sig pressede grundet 
sygemeldinger og mange ufaglærte medarbejdere, hvorfor flere opgaver lægges 
på de faglærtes skuldre, hvilket direktøren er opmærksom på.  

Medarbejderne er ikke bekendte med gængse retningslinjer og instrukser, fx VAR, 
men de inddrager hinanden eller sygeplejerskerne ved faglige tvivlsspørgsmål. 
Vejledning af elever, fx i forbindelse med principper for øvre og nedre hygiejne, 
findes i elevernes lærebøger. Direktøren og den kvalitetsansvarlige sygeplejerske 
oplyser, at leverandøren ikke har adgang til VAR gennem Brønderslev Kommune – 
men at det er ønskværdigt. Dette er dagen efter tilsynet af kommunen blevet 
oplyst til både tilsynsførende og direktøren, at leverandøren nu er givet adgang. 
Leverandøren har derefter formidlet dette videre ud til medarbejderne. 

2.5 VURDERING 

I tilsynene i Brønderslev Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 

• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er få mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne 

• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 
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I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er en del mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er mange mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 
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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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