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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: Team 1, gruppe 9 + AV, Grønnegade 29, 9700 Brønderslev 

Afdelingsleder: Anette S. Johansen 

Antal besøgte borgere: Tre 

Dato for tilsynsbesøg: Den 2. november 2021, kl. 08.15 – 13.30 

Deltagere: Leder, tre borgere og tre medarbejdere 

Tilsynsførende:  

Manager Helle C. Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser om en større hjemmeplejegruppe med 60 medarbejdere og 15 køreruter i hverdagen, hvor 
leder har været meget optaget af at understøtte medarbejderne efter tiden med COVID-19 restriktioner. 
Dokumentationspraksis er yderligere et ledelsesmæssigt fokus, idet overgangen til FSIII fortsat opleves 
udfordrende af flere medarbejdere. Leder oplever en stigende kompleksitet hos flere borgere, som ind 
imellem giver udfordringer  og leder understøtter derfor medarbejderne i komplekse borgerforløb, ek-
sempelvis hvor medarbejderne oplever grænseoverskridende adfærd fra borgere eller pårørende. Leder 
ser frem til det kommende samarbejde med kommunens arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderne 
med fokus på bl.a. arbejdsmiljø, dokumentationspraksis og forebyggelse af vold og chikane.  

Leder oplever store rekrutteringsudfordringer af faglærte, kvalificerede medarbejdere, og gruppen har 
fire vakante stillinger. Leder tilkendegiver samtidig, at stabiliteten i medarbejdergruppen er vekslende 
pga.  en langtidssygemelding og højt korttidssygefravær, som leder følger tæt. Medarbejderne tilbydes i 
relation til det samtaler ved psykolog ved behov i forbindelse med sygefravær eller komplekse borgerfor-
løb.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at der er arbejdet med sidste år anbefalinger vedrørende dokumentation og introduktion 
til afløsere.  
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2. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et tilsyn hos kommunal leverandør af hjemmepleje 
Team 1, gruppe 9 + AV. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datama-
teriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at leverandørens leder og engagerede medarbejdere, trods en ud-
fordrende periode, arbejder målrettet på at levere kvalificeret pleje, omsorg og praktisk hjælp på borgernes 
præmisser. 

Tilsynet vurderer, at leverandøren samlet set lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og 
vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en svingende borgeroplevet kvalitet.  
Tilsynet vurderer, at der forsat bør være en skærpet og målrettet ledelsesmæssig bevågenhed på at sikre 
medarbejderkontinuitet og på at skabe rammer og strukturer, der understøtter medarbejdernes faglighed 
og udvikling i en tid med mange vakante stillinger og stort behov for afløsere. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at døgnrytmeplaner udfyldes med fyldestgørende beskrivelser af borgers behov 
for hjælp over hele døgnet. 

2. Tilsynet anbefaler medarbejderne, at borgers mestring, ressourcer, motivation og vaner beskrives 
under feltet generelle oplysninger. 

3. Tilsynet anbefaler, at funktionsevnetilstande konsekvent opdateres, svarende til borgers aktuelle 
funktionsniveau. 

4. Tilsynet anbefaler leder at sikre, at samtlige medarbejdere udøver en kvalificeret pleje og omsorg, 
og at afløsere introduceres grundigt og korrekt til opgaverne.  

5. Tilsynet anbefaler, at leder i samråd med hjemmesygeplejen og visitationen sikrer sammenhæng og 
opfølgning på tværgående indsatser, herunder forløb efter SEL § 83a.  

6. Tilsynet anbefaler leder at følge op på den borgeroplevede kvalitet i forbindelse med aftalte besøg 
og at sikre en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og koordinering af ruter, som øger kontinuitet 
og tryghed hos borgerne. 

7. Tilsynet anbefaler leder et skærpet fokus på, at medarbejderne bevarer den rehabiliterende tilgang 
i samarbejdet med borgerne. 

8. Tilsynet anbefaler leder at følge op på, om borgerne modtager de aftalte ydelser, som fx rengøring 
og klippekortydelser.  

9. Tilsynet anbefaler leder at afdække medarbejdernes samlede behov for kompetenceudvikling og 
skabe rum for sparring og faglig udvikling.  
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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.  

 

 

2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

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

Medarbejderne beskriver, hvordan de arbejder med dokumentationen, så den un-
derstøtter kvaliteten og de faglige indsatser i daglig praksis. Overgang til FSIII 
opleves stadig svær, og der bruges meget tid på at navigere i systemet. Der be-
skrives en klar rolle- og ansvarsfordeling i forhold til den løbende opfølgning i 
journalerne, og ud over den fastlagte journaltid kan medarbejderne få ekstra tid 
hos planlægger ved forespørgsel.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. Døgnrytmepla-
nerne indeholder beskrivelser af borgernes behov for pleje med udgangspunkt i 
deres ressourcer. Dog savnes der i to tilfælde beskrivelser af hjælpen om aftenen.  

Punkterne mestring, ressourcer, motivation og vaner er konsekvent mangelfuldt 
udfyldt under feltet ”Generelle oplysninger.” Funktionsevnetilstande er desuden 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Personlig pleje

Praktisk hjælpKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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ikke konsekvent opdaterede. Helbredsoplysninger og helbredstilstande, som 
hjemmesygeplejen har ansvar for, er beskrevet fyldestgørende og er opdaterede, 
fraset hos en borger. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.   

Tema 2: 

Personlig pleje 

 

Score: 2 

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

Borgerne er i varierende grad tilfredse og trygge ved den hjælp, de modtager. To 
borgere oplever en god og kompetent hjælp, trods besøg af mange forskellige 
medarbejdere. To andre borgere er trygge, når hjælpen leveres af kendte med-
arbejdere, men de modtager ofte hjælp af medarbejdere, som er usikre, og som 
ikke har tilstrækkeligt kendskab til opgaverne. Borgerne må derfor ofte selv vej-
lede medarbejderne, hvilket beskrives som trættende. En borger er decideret 
utryg ved nye medarbejdere eller afløsere, da borger flere gange har erfaret, at 
de ikke har den fornødne viden om håndtering af borgers iltapparat samt ved 
forflytninger. Flere borgere fortæller endvidere, at tidspunktet for hjælpen er 
meget svingende, fx ved toiletbesøg, og de savner mere kontinuitet. 

Medarbejderne redegør for, at der arbejdes med kontaktpersoner og som udgangs-
punkt faste kørelister for at sikre, at borgerne får den relevante pleje og omsorg. 
Flere medarbejdere kører ud til borgerne hjemmefra, og de ringer til hinanden 
ved behov for sparring, da der ikke er faste opsamlingsmuligheder. De tilkendegi-
ver samtidig, at der ofte omlægges og redigeres i kørelister langt op ad formid-
dagen, fx ved sygdom eller kompleksitet i opgaver. Kontinuitet og kontaktper-
sonsordningen hos borgerne udfordres derved, hvilket flere borgere ifølge medar-
bejderne reagerer på med frustration. Ligeledes beskriver medarbejderne, at af-
løsere orienterer sig i en fysisk mappe hos borgerne, som medarbejderne erfarer, 
ikke i alle tilfælde foreligger med opdaterede døgnrytmeplaner. 

Ved ændringer i borgernes tilstande kontaktes hjemmesygeplejen, og samarbej-
det afhænger af den enkelte sygeplejerskes borgerkendskab. Tværfaglige møder 
afholdes hver 14. dag med deltagelse af visitation, sygeplejerske og terapeuter 
om borgere i SEL §83a forløb. En medarbejder fortæller i den forbindelse, at med-
arbejderen i forrige uge søgte om mere tid hos en borger i et SEL §83a, men med-
arbejder har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra visitation.  

Pleje og omsorg leveres efter en varierende faglig standard. Medarbejderne be-
klager, at der på ruterne ikke er plads til uforudsete hændelser hos borgerne, 
hvilket medvirker til, at der ikke altid understøttes med den nødvendige pleje og 
omsorg, herunder særligt den psykiske omsorg til borgerne, ligesom et bad fx ud-
skydes. Tidspresset udfordrer ifølge medarbejderne ligeledes den rehabiliterende 
tilgang, og de erkender, at de ofte overtager opgaverne hos borgerne med be-
vidsthed om, at borgernes ressourcer dermed forringes. 

Tilsynet bemærker ved borgerbesøg, at borgerne er velsoignerede ud fra deres 
livsstil og vaner. 

Tema 3: 

Praktisk hjælp 

 

Score: 4 

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

Borgerne modtager de visiterede ydelser, såsom rengøring, vasketøj og klippe-
kort, og de er overordnet tilfredse med kvaliteten. En borger efterspørger dog 
mere rengøringshjælp. 

Den praktiske hjælp leveres efter en tilfredsstillende faglig standard. Medarbej-
derne beskriver, hvordan de tilstræber og har fokus på, at hjælpen ydes i samar-
bejde med borgerne, og så vidt muligt tilgodeser de borgernes ønsker/vaner, bl.a. 
i forbindelse med forløb efter SEL § 83A. Dog tilkendegiver medarbejderne, at det 
ofte er rengøring og klippekortsydelser, som udskydes ved mangel på medarbej-
derressourcer på dagen.  
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Medarbejderne fortæller endvidere om deres opmærksomhed vedrørende hygiej-
niske risikofaktorer hos borgeren, som bl.a. håndteres ved at iføre sig overtræks-
futter, handsker og spritte af, ligesom jakkerne afklædes ved besøg i borgernes 
hjem. 

Tilsynet observerer en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard hos en borger ud 
fra dennes livsstil. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne oplever overordnet en god og anerkendende omgangsform fra medar-
bejderne, men de oplever mest tryghed og åbenhed omkring deres sygdoms- og 
hverdagsproblematikker, når de faste medarbejdere er til stede.  

Medarbejderne kan redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommunikationen og 
adfærden med borgerne, fx den individuelle jargon og borgers levevis. Ligeledes 
udviser de respekt for, at de træder ind i borgernes hjem, bl.a. ved at hilse og 
præsentere sig.  

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

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

Vurderingen er baseret på, at leder prioriterer kompetenceudvikling i medarbej-
dergruppen, bl.a. med psykiatrikurser til social- og sundhedsassistenter og ind-
dragelse af VISO, supervision samt faglige ressourcepersoner ved komplekse bor-
gerforløb. Leder prioriterer derudover personale-og gruppemøder i dag- og aften-
gruppen. Leder beskriver medarbejderne som særdeles kompetente til den basale 
pleje, men leder bemærker, at der aktuelt er flere komplekse borgerforløb, hvor 
samtlige medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad oplever sig klædt på til opga-
verne. Leder erkender, at der er ansat mange afløsere, og at det påvirker den 
oplevede borgertilfredshed og den faglige løsning af kerneopgaven. Hun erfarer 
samtidigt, at alle medarbejdere dagligt arbejder ihærdigt på at løse opgaverne 
bedst muligt.  

Medarbejderne vurderer enslydende med lederen, at de har de rette kompetencer 
til at udføre de grundlæggende opgaver hos borgerne, men de udfordres af bor-
gere med højere kompleksitet, psykiske udfordringer, eller udadreagerende ad-
færd, hvorfor der efterspørges konkret kompetenceudvikling inden for dette. 
Medarbejderne efterspørger yderligere merundervisning i FSIII, ligesom faglige 
sparringsfora efterspørges til borgerdrøftelser og fagligt videndeling. Medarbej-
derne pointerer samtidig, at de er meget glade for deres arbejde. En medarbejder 
giver dog ligeledes udtryk for, at jobbet efterhånden er ensomt, og kollegaer sam-
stemmer, at de kan arbejde i flere dage uden fysisk at møde en kollega, medmin-
dre det er hos en borger. Faglig og kollegial sparring foregår ifølge medarbejderne 
ofte tilfældigt eller på parkeringspladsen.   

Til grund for vurderingen lægges nedsat faglighed, grundet vakante stillinger og 
medarbejdernes behov for kompetenceudvikling og sparringsfora. 
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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 borgere 

• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 

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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