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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: Distrikt Løgumkloster, Guldagervej 2, 6240 Løgumkloster 

Leder: Pia Sørensen 

Antal besøgte borgere: Fire 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 21. november 2022, kl. 08.00 – 13.15 

Deltagere i interviews: 

• Leder, gruppeleder, fire borgere og fire medarbejdere 

 

Tilsynet blev afrundet med leder, som fik en kort tilbagemelding om tilsynsforløbet og foreløbige vurde-
ringer. 

Tilsynsførende:  

Manager Dorte Karlskov, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med den ene gruppeleder og leder, som oplyser om en mindre omorganisering i ledelsen, 
som nu, foruden leder, består af to niveau-to gruppeledere. Leder overtog første oktober ledelsen af 
kommunens nattevagtteam, og den samlede medarbejdergruppe består nu af cirka 80 medarbejdere, 
fordelt mellem social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Få ufaglærte afløsere er 
tilknyttet gruppen med henblik på videreuddannelse inden for faget. Medarbejdergruppen er ifølge leder 
erfarne og engagerede medarbejdere, og rekruttering er aktuelt ikke en udfordring. Ofte søger elever 
tilbage, og alle stillinger er besat. Af faglige opmærksomhedspunkter oplyser ledelsen om fokus på im-
plementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Aktuelt afprøves en medicinudleveringsmaskine til 
dosispakket medicin, ligesom anvendelse af skærmbesøg og den intelligente ble har stor bevågenhed.  

Leverandøren leverer ydelser til cirka 280 borgere, fordelt på 24 ruter om dagen og otte om aftenen. 
Ledelsen oplyser om teamets inddeling, som består af tre mindre grupper. Optimering af arbejdsgange 
og udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer har ledelsens opmærksomhed, og ak-
tuelt drøftes det på gruppemøder, hvordan medarbejdernes ansvarsfølelse og selvstændighed kan udvik-
les yderligere i de enkelte grupper.   

Fraværet er samlet set højere end vanlig, hvilket skyldes, at leverandøren igennem hele året har været 
ramt af flere medarbejderes langtidssygemeldinger, grundet fysiske skavanker. Sygemeldingerne er ikke 
arbejdsrelaterede, og ledelsen vurderer arbejdsmiljøet som velfungerende.  

Ifølge ledelsen har der ikke været klager eller bekymringshenvendelser i en længere periode, og hvis 
borgere eller pårørende henvender sig, inviterer ledelsen til dialog med henblik på forventningsafstem-
ning og læring.  

  



TILSYNSRAPPORT HJEMMEPLEJEN | NOVEMBER 2022 LØGUMKLOSTER TØNDER KOMMUNE 

 

 

 
4 

2. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJEN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Tønder Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn hos kommunal leverandør af hjemme-
pleje, Distrikt Løgumkloster. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det 
datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

””Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede, og skal derfor vurderes ud fra dette” 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at leverandørens engagerede leder og medarbejdere har fælles fokus 
på at skabe kontinuitet i opgaveløsningen og på at tilrettelægge og levere hjælpen på borgernes præmis-
ser. Tilsynet vurderer, at leverandøren yder borgerne stabil og kvalificeret hjælp, svarende til de visite-
rede ydelser.  

Tilsynet vurderer, at leverandøren lever op til Tønder Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne service-
niveau på området. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god borgeroplevet og faglig kvalitet, og 
medarbejderne kan på relevant vis redegøre for, hvordan det rehabiliterende sigte indgår i samarbejdet 
med borgerne, både i relation til hverdagsrehabilitering og borgere i SEL §83a forløb. 

Halvdelen af medarbejderne har gennemført akutuddannelsen, og kompetencerne anvendes af medarbej-
derne i relation til Tidlig Opsporing.  

Tilsynet har givet anledning til i alt otte anbefalinger i relation til manglerne, som fordeler sig på fire 
temaer, og som tilsynet vurderer vil kunne udbedres med en målrettet ledelsesmæssig indsats og opmærk-
somhed på opdatering af dokumentationen, opfølgning på en konkret borgers forløb, og udvikling af medar-
bejdernes kompetencer, herunder vedrørende kommunikation og anvendelsen af VAR-porten. Derudover 
vurderer tilsynet et ledelsesmæssigt behov for, at arbejdsgange drøftes med hjemmesygeplejen ift. at sikre 
opfølgning på faglige indsatser og opdatering af den sundhedsfaglige dokumentation.  

2.2 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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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

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

Dokumentationen for fire borgere er gennemgået med den ene gruppeleder.  

Medarbejderne arbejder med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i 
daglig praksis, og de oplyser, at fokus især har været på opdatering af døgnryt-
meplaner og handleanvisninger. Medarbejderne tilbydes løbende undervisning i 
Nexus, og gruppens kvalitetskoordinator understøtter med sidemandsoplæring.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende udfyldt.   

Borgernes behov for pleje, omsorg og praktisk støtte er beskrevet handlingsvejle-
dende med udgangspunkt i borgerens helhedssituation og ressourcer, fraset en 
borgers aftenhjælp og en anden borgers rengøring. Særlige hensyn fremgår i re-
levante tilfælde, fx vedrørende en borgers behov for en særlig tilgang fra medar-
bejderne. 

Generelle oplysninger er i alle fire tilfælde enten mangelfuldt udfyldt, eller mang-
ler opdatering. Funktionsevnetilstande, som opdateres af Visitationen, afspejler, 
fraset enkelte mangler, borgernes funktionsniveau.  

Helbredsoplysninger og helbredstilstande, som ifølge ledelsen er sygeplejerskens 
ansvarsområde, fremstår generelt mangelfuldt opdateret. Ved tre borgere er hel-
bredsoplysninger ikke udfyldt, og der mangler konsekvent opfølgningsdato på hel-
bredstilstande, som desuden er sparsomt beskrevet i flere tilfælde, fx mangler 
der opfølgning på en borgers hudpleje og en anden borgers ernæringsindsats. 
Handleanvisninger på uddelegerede SUL-ydelser forefindes, og de er relevant ud-
fyldt, fraset i et tilfælde. 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Personlig pleje og omsorg

Praktisk støtteKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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Dokumentationen for en borger i SEL §83a forløb er ikke systematisk opdateret, 
og borgerens mål og den rehabiliterende tilgang for både dag og aften mangler 
beskrivelse. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog. 

Tema 2: 

Personlig pleje og 
omsorg 

 

Score: 4 

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

Borgerne er, fraset en borger, tilfredse med den hjælp, de modtager. Samtlige 
borgere udtrykker en særlig tilfredshed med medarbejdernes opmærksomme 
måde at være på, som de oplever giver tryghed og ro i hverdagen. En borger 
fremhæver, at medarbejderne kommer hurtigt, når nødkaldet anvendes, ligesom 
borgerne er godt oplærte til opgaverne. En borger i §83a forløb er uforstående 
over for medarbejdernes måde at hjælpe på, og borgeren efterlyser svar på, hvor-
for borgeren er i et rehabiliterende forløb. Dette er videregivet til leder, som vil 
følge op sammen med borgeren.   

Leverandøren arbejder målrettet med at skabe kontinuitet i den daglige organi-
sering i de enkelte grupper, hvor planlægger organiserer ruter for en uge ad gan-
gen. På morgenmødet orienterer medarbejderne sig i Nexus, hvor advis og obser-
vationsnotater læses i fællesskab, hvorefter dagens opgaver koordineres med 
henblik på at sikre rette kompetencer til opgaverne. Medarbejderne har desuden 
fokus på at sikre en helhedsorienteret indsats, og relationen mellem medarbej-
derne og borgerne vægtes højt. Medarbejderne oplever, at det ugentlige reflek-
tionsmøde med sygeplejerskerne understøtter kontinuiteten i den samlede kerne-
ydelse, hvor reflektionstavlen giver overblik over borgere med behov for ekstra 
opmærksomhed.  

Pleje og omsorg leveres med en god faglig standard, og medarbejderne kan rede-
gøre for, hvordan de arbejder med hverdagsrehabilitering og ved borgere i §83a 
forløb, hvor borgerne motiveres og støttes til at gøre mest muligt selv. Dog med 
respekt for, at borgernes ressourcer skal række til hele døgnet.  

Tilsynet observerer ved borgerbesøg, at borgerne er soignerede ud fra egne ønsker 
til vanlig livsstil, og tilsynet bemærker positivt, at en borger har væske og små 
mellemmåltider inden for rækkevidde.  

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen til rengøring, tøjvask og den daglige 
oprydning, som de oplyser, at medarbejderne udfører meget tilfredsstillende. En 
borger beskriver, at hjælpen til rengøring altid leveres som aftalt, hvorfor borge-
ren forud for besøget kan gøre klar til medarbejderne ved at flytte møbler fra 
gulvet. 

Den praktiske hjælp leveres med en høj faglig standard, og medarbejderne kan 
med eksempler redegør for, hvordan borgernes ressourcer inddrages ifm. afstøv-
ning og rengøring i det omfang, de kan. Den daglige oprydning ved borgerne prio-
riteres af medarbejderne, og det sikres, at borgernes hjem er ryddelige, før det 
forlades, ligesom medarbejderne kan redegøre for hygiejniske principper. Medar-
bejderne oplyser, at nye medarbejdere sidemandoplæres til de praktiske opgaver 
med fokus på, at borgernes ønsker og vaner imødekommes. 

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i de besøgte borgeres hjem, 
svarende til borgernes livsstil og vaner.  
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Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 4 

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

Borgerne udtrykker tilfredshed med medarbejdernes adfærd og kommunikation, 
og de oplever at blive mødt med omsorg og imødekommenhed fra medarbejderne, 
- både de erfarne og de helt unge. En borger fremhæver medarbejderne for altid 
at være søde og hjælpsomme, og borgeren skildrer, hvordan de banker på og 
hilser respektfuldt på borgeren forud for dagens opgaver. En anden borger beskri-
ver, hvordan medarbejderne i samspil med borgeren anvender humor, og dagens 
besøg opleves af borgeren som en lille stjernestund.  

Medarbejderne kan med eksempler redegøre for, hvad der lægges vægt på i kom-
munikationen med borgerne, herunder særligt fokus på og respekt for, at de ar-
bejder i borgernes hjem. Medarbejderne anvender en anerkendende kommunika-
tion, som er individuelt tilpasset den enkelte borger, ligesom en positiv tilgang og 
et smil prioriteres. Medarbejderne reflekterer over, at de har forskellige person-
lige kompetencer, fx er nogle gode til at motivere ifm. den rehabiliterende ind-
sats, hvor andre har spidskompetencer til at kommunikere med borgere, som er 
ramt af afasi.  

Medarbejderne har tillid til at drøfte brud på omgangstonen, både i den direkte 
borgerkontakt og i omtalen af borgeren og de pårørende. Ifølge medarbejderne 
sker dette dog sjældent, da de på morgenmødet har stor kollegial opmærksomhed 
på at italesætte symptomer på omsorgstræthed, ligesom der er tillid til at sige til 
og fra over for en opgave, hvis overskuddet ikke rækker på dagen.  

Tilsynet observerer en borgers og en medarbejders dialog under et besøg, hvor 
medarbejderen anvender en uhensigtsmæssig og uprofessionel omgangstone og 
adfærd. Dette er videreformidlet til leder. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

Ledelsen vurderer, at medarbejderne samlet set har de rette kompetencer til 
målgrupperne og kerneydelsen. Medarbejderne tilbydes løbende kompetenceud-
vikling, og sidste halvdel af medarbejdergruppen er i gang med akutuddannelsens 
fem dages kursusafvikling, som, grundet COVID-19, er blevet udsat ad flere om-
gange. Ledelsen forventer, at de sidste medarbejdere har gennemført uddannel-
sen i maj 2023. Derudover tilbydes e-learnings kurser, omhandlende hygiejne, 
medicinadministration samt vedrørende pleje og omsorg, ligesom ledelsen etab-
lerer supervisionsforløb for medarbejdere, tilknyttet komplekse borgerforløb.   

Medarbejderne har gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt, og 
vidensdeling omkring borgerne sker på morgenmødet og på fastlagte mono- og 
tværfaglige møder. Medarbejderne kan med flere eksempler redegøre for, hvor-
dan den tværfaglige indsats understøttes på møder, fx med det lokale lægehus, 
assistent- og sygeplejemøder og i det daglige og velfungerende samarbejde med 
sygeplejerskerne.  

Medarbejderne føler sig kompetente til at observere og reagere på afvigelser hos 
borgerne samt vedrørende opgaver i relation til borgernes ofte komplekse pro-
blemstillinger. Medarbejderne beskriver praksis vedrørende uddelegering af SUL-
ydelser, hvor underskrevne kompetenceskemaer opbevares på planlæggerkonto-
ret. Medarbejderne er bevidste om eget kompetenceområde, og de oplyser, at de 
sidemandsoplæres i konkrete ydelser, hvis det skønnes nødvendigt.  

Medarbejderne kender VAR-Portalen, men de erkender, at den primært anvendes 
i oplæringen af elever. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes ledelsen, som anerkendes 
af medarbejderne for at være nærværende og hjælpsom, når de har behov for 
hjælp. Arbejdsmiljøet og trivslen vurderes af medarbejderne som godt og tillids-
fuldt med opmærksomhed på og respekt for hinandens personlige og faglige kom-
petencer.  



TILSYNSRAPPORT HJEMMEPLEJEN | NOVEMBER 2022 LØGUMKLOSTER TØNDER KOMMUNE 

 

 

 
8 

Årets tema: 

Tidlig opsporing 

 

Ingen score 

Medarbejderne oplyser, at akutuddannelse har givet dem nye og brugbare kom-
petencer ift. at vurdere og handle på afvigelser i borgernes habituelle tilstand. 
Borgernes vitale værdier måles ved behov, og lommekort sikrer korrekt vurdering 
af referenceværdierne. Social- og sundhedsassistenterne oplever, at en stor del 
af hjælperne har udviklet deres faglige refleksioner og med baggrund i den teo-
retiske referenceramme nu videreformidler data på et mere kompetent niveau. 
Dette har fx medført, at kvaliteten af korrespondancer med borgernes egen læge 
ifølge medarbejderne bliver positivt bemærket af det lokale lægehus.  

Flere medarbejdere har gennemført uddannelsen for flere måneder siden, og de 
oplever det udfordrende at drøfte indholdet fra uddannelsen med de medarbej-
dere, som enten er i gang med eller lige har afsluttet forløbet. Medarbejderne 
efterspørger en overordnet plan for, hvordan de nyerhvervede kompetencer skal 
omsættes i praksis, og de tilkendegiver et behov for løbende italesættelse af fag-
begreber og teori.  

Medarbejderne oplyser om, hvordan de arbejder sundhedsfremmende og forebyg-
gende i relation til borgernes individuelle behov, fx hudpleje, mobilisering og ved-
rørende ensomhed, som medarbejderne screener borgerne for. Derudover kan 
medarbejderne med eksempler redegøre for, hvordan borgernes ernæringstil-
stand løbende vurderes og følges op med relevante vægtmålinger, ligesom syge-
plejen involveres ved behov for en mere målrettet ernæringsindsats, hvorefter 
servering af berigede mellemmåltider planlægges.  

Tilsynet bemærker, at borgernes vægtmålinger konsekvent er leveret som plan-
lagt. Hos en borger mangler der dog evaluering af borgerens vægttab, som i do-
kumentationen er beskrevet som hjemmesygeplejens ansvarsområde.   

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet oplyses af leder om, at der ikke foreligger tydelige arbejdsgange og rammer imellem Løgumklo-
ster hjemmepleje og hjemmesygeplejen i distriktet i forhold til at sikre, at den sundhedsfaglige doku-
mentation opdateres efter Kommunens retningslinjer.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler medarbejderne at opdatere døgnrytmeplaner med fyldestgørende beskrivelser for 
hele døgnet samt hjælpen til rengøring.  

2. Tilsynet anbefaler ledelsen en øget opmærksomhed på, at medarbejderne udfylder og opdaterer 
generelle oplysninger med beskrivelser af borgernes mestringsevne, ressourcer og vaner.  

3. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation, jf. kommunens retnings-
linjer på området.  

4. Tilsynet anbefaler, at ledelse og medarbejdere sikrer dokumentationen på borgere i rehabiliterende 
forløb med beskrivelser af borgers mål, opfølgninger og den rehabiliterende indsats. 

5. Tilsynet anbefaler ledelsen at følge op på en konkret borger, som er i SEL §83a forløb. 

6. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet opmærksomhed på, at samtlige medarbejdere anvender en 
professionel, anerkendende og respektfuld kommunikation og adfærd i samspillet med borgerne. 

7. Tilsynet anbefaler ledelsen at drøfte, hvordan VAR-portalens anvendelse i praksis kan understøttes 
og udbredes til hele medarbejdergruppen. 
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8. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med hjemmesygeplejen sikrer, at faglige indsatser kon-
sekvent følges op og dokumenteres. 

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  

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 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. 

 

 

 

  


