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

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

Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt 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 det konkrete center. 

 

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 indsam-
lede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes 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 
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1. OPLYSNINGER 

Generelle oplysninger om leverandøren 

Navn og Adresse: Hjemmeservice Syd, Søndergade 18, 6220 Toftlund 

Leder: Heidi Sørensen 

Antal besøgte borgere: Fire  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 1. december 2022, kl. 08.30 - 12.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder, fire borgere og to medarbejdere 

 

Tilsynet blev afrundet telefonisk med leder, som fik en kort tilbagemelding om tilsynsforløbet og forelø-
bige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Manager Dorte Karlskov, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder, som tiltrådte leverandøren for cirka et år siden, oplyser, at borgergrundlaget er støt stigende, og 
aktuelt leveres der rengøringsydelser til omkring 600 borgere i Tønder Kommune. Cirka 22 medarbejdere 
leverer de visiterede ydelser, og leder oplyser, at de fleste medarbejdere har en faglig baggrund inden 
for faget. Samarbejdet med Tønder Kommune vurderes af leder som velfungerende, og leder tilkendegi-
ver stabilitet og kontinuitet i den samlede opgaveløsning.  

Ifølge leder har der været meget få henvendelser fra borgere, primært omhandlende utilfredshed, når 
der varsles besøg af afløsere. Leder følger op på henvendelserne via dialog og imødekommenhed, og 
planlægningen forsøges tilpasset borgernes ønsker. Leder oplyser i den forbindelse, at der netop er ansat 
fire nye afløsere, som indgår i det faste afløserteam, der dækker vagter ind ved ferieafholdelse og andet 
fravær. Det samlede sygefravær vurderes af leder som moderat, men præget af to langtidssygemeldte 
medarbejderes fravær, grundet private årsager.  

Leder oplyser, at de fleste medarbejdere ansættes som afløsere, for derefter at overgå til faste stillinger, 
hvis gensidige forventninger indfries. Aktuelt er ingen stillinger vakante.  
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2. UANMELDT TILSYN PRAKTISK HJÆLP 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn hos privat leverandør af rengøring, 
Hjemmeservice Syd. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamate-
riale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandøren er en velfungerende organisation, hvor en engageret 
ledelse og medarbejdere har fokus på, at ydelser tilrettelægges i samarbejde med borgerne ud fra deres 
ønsker og vaner. 

Tilsynet vurderer, at leverandøren lever op til Tønder Kommunes kvalitetsstandarder på området. Rengøring 
og praktisk hjælp leveres rettidigt og fleksibelt med en høj borgeroplevet og faglig kvalitet.  

Tilsynet har givet anledning til to anbefalinger i relation til dokumentationen og håndhygiejne, og tilsynet 
vurderer, at manglerne vil kunne udbedres med en målrettet ledelsesmæssig indsats.  

2.2 SCORE  

For hvert overordnede 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.  

 

 

1

2

3

4

5

Dokumentation og
samarbejde med kommune

Praktisk støtteKommunikation og adfærd
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation og 
samarbejde med 
kommunen 

 

Score: 4 

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

Dokumentationen på fire borgere er gennemgået sammen med leder, der oplyser 
om et vedvarende fokus på at kvalitetssikre dokumentationen ud fra Tønder Kom-
munes forventninger. Leder, som er i løbende dialog med Visitationen, beskriver, 
hvordan gensidige forventninger afstemmes ved behov. Oprettelse af handlean-
visninger har ledelsens bevågenhed, og leder oplyser, at der konsekvent oprettes 
handleanvisninger på nye borgere, men leder tilkendegiver samtidigt, at de endnu 
ikke er i mål med samtlige borgere.  

Leder modtager besked om nye borgere via advis-systemet i Nexus, som er den 
primære kommunikationsform mellem kommunen og leverandøren, fx vedrørende 
ændringer i Visitationen, eller når borgerne indlægges. Medarbejderne har ikke 
adgang til Nexus, hvorfor de kontakter leder, som herefter, i observationsnotater, 
dokumenterer relevante oplysninger om borgerne. Medarbejderne anvender leve-
randørens eget planlægningssystem Previsto, hvor oplysninger om de visiterede 
ydelser og særlige hensyn er dokumenteret.  

Dokumentationen understøtter de visiterede ydelser, og fremstår overvejende op-
dateret.  

Funktionsevnetilstande på praktisk hjælp, som ifølge leder oprettes og opdateres 
af Visitationen, ses i to tilfælde ajourførte. I et tilfælde mangler funktionsevne-
tilstanden opdatering efter borgerens rehabiliteringsforløb, da borgeren er over-
gået til vedvarende hjælp. Handleanvisninger er i et tilfælde udfyldt, og de mang-
ler konsekvent på tre andre borgere, hvilket leder prompte vil følge op på.  

I planlægningssystemet Previsto ses ydelserne beskrevet for alle fire borgere med 
beskrivelser af særlige hensyn i relevante tilfælde.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt sprog.  

Tema 2: 

Rengøring/prak-
tisk hjælp 

 

Score: 4 

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

Borgerne oplever, at rengøring og øvrig praktisk støtte udføres meget tilfredsstil-
lende ud fra den tid, der er til rådighed. En borger med fysiske udfordringer op-
lever det positivt, at den faste medarbejder motiverer borgeren til at deltage ved 
skift af sengetøj, og en anden borger udtrykker stor taknemmelighed over at få 
støtte og hjælp til de opgaver, borgeren ikke længere selv kan klare. Samtlige 
borgere fremhæver positivt de faste medarbejdere for at være mødestabile, flek-
sible og grundige i måden, hvorpå de leverer hjælpen, ligesom de påskønner, at 
der kun kommer få faste medarbejdere, som kender til opgaverne.  

Medarbejderne redegør for omfanget af den praktiske hjælp til borgerne, og de 
har målrettet fokus på at sikre kontinuitet i hjælpen. Medarbejderne kender bor-
gernes bevillinger, og opgaverne er angivet på kørelisten i Previsto. Medarbej-
derne oplyser, at de primært kører faste ruter, og at borgerne inddrages i tilret-
telæggelsen af hjælpen. Medarbejderne opfordrer borgerne til at deltage i dele 
af ydelserne, hvis borgerne er motiverede og har overskud til fx at hjælpe med 
skift af sengetøj eller afstøvning. Medarbejderne redegør kompetent for, hvordan 
den rehabiliterende tilgang indgår i de leverede ydelser, ligesom hygiejniske prin-
cipper for korrekt rengøring efterleves i praksis.  

Der ses en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard, svarende til borgernes livs-
stil og ønsker, og der er sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser. Til 
grund for vurderingen tillægges det betydning, at tilsynet observerer en medar-
bejder, der bærer ur, hvilket efterfølgende er drøftet med leder.  
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Tema 3: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, og en borger udtrykker stor til-
fredshed med den faste medarbejder, som beskrives som ansvarsfuld og altid i 
godt humør. Borgerne oplever medarbejderne som søde og fleksible, og en borger 
sætter pris på medarbejdernes imødekommenhed ift. ønsker til bytteydelser. Bor-
gerne oplever, at medarbejderne generelt tager sig tid til at lytte, og at de er 
nærværende og omsorgsfulde. 

Medarbejderne redegør for, at der i kommunikationen med borgerne lægges vægt 
på at hilse pænt ved ankomst samt tage sig tid til at snakke og vise interesse for 
borgernes liv, imens ydelserne leveres. En medarbejder oplyser i den forbindelse, 
at kendskabet og respekten for den enkelte borger har stor betydning for det gode 
samarbejde.  

Introduktionsprogrammet tilpasses den enkelte medarbejders kompetencer og er-
faring, og hvis det skønnes relevant, deltager nye medarbejdere med følgedage 
sammen med faste medarbejdere, hvor de bl.a. oplæres i hygiejniske principper, 
dokumentationssystemet og anvendelsen af en professionel og respektfuld kom-
munikation og adfærd. Medarbejdere, uddannede inden for faget, introduceres 
kort til arbejdsgange og leders forventninger forud for selvstændigt arbejde. 

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre opdaterede handleanvisninger med beskrivelse af de visiterede 
ydelser vedrørende praktisk hjælp på samtlige borgere.  
 

2. Tilsynet anbefaler ledelsen et øget fokus på at sikre, at medarbejderne kender til og efterlever 
hygiejniske principper for korrekt håndhygiejne.  

2.5 VURDERINGSSKALA 

Nedenfor ses BDO´s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau.  

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

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 tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  
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SCORE: 4 

 

 

 

 
 

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  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del af elementerne i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

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 målret-
tet 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 
kunne 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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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. 

 

 

 

  


