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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 Tønder Øst, Carstensgade 6, 6270 Tønder 

Leder: Ghitta Nørby 

Antal besøgte borgere: Fire 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 29. november 2022, kl. 08.00 - 13.00 

Deltagere i interviews: 

• Leder, fire borgere, to pårørende og tre 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 

Leder oplyser om en velfungerende hjemmeplejegruppe med stort fokus på, at borgerne oplever kvalitet 
og kontinuitet i den leverede hjælp. Aktuelt leverer leverandøren ydelser, svarende til 23 dagruter og 
4,5 aftenruter. Medarbejderne er primært tilknyttede et af gruppens fire teams, som er opdelt efter 
målgruppe og område, fx leverer en gruppe primært ydelser til borgere med demens, og borgere med 
psykiatriske problemstillinger er tilknyttet et andet team. 

Kvalitetssikring af kerneydelsen og fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel har konstant ledel-
sesmæssig stor bevågenhed, ligesom leder løbende sikrer opfølgning på, at medarbejderne individuelt og 
samlet har rette kompetencer til opgaverne. 

Et andet område, som har leders opmærksomhed, er udvikling af de samlede kommunale tilbud. Leder er 
tovholder på et projekt vedrørende demensvenligt samfund, hvor ”centernære boliger” aktuelt afprøves 
for én borger i tæt samarbejde med leder for det nærliggende plejehjem, ligesom der i ledergruppen 
aktuelt drøftes implementering af multifunktionelle teams. 

Leder oplyser, at alle stillinger er besat, og tre ufaglærte afløseres vikariater, som udløber inden længe, 
er besat med faglærte medarbejdere. Der bruges ikke eksterne vikarer pt., og leder beskriver medarbej-
derne som stabile, engagerede og ansvarsfulde.  

Det samlede sygefravær er ifølge leder lavt. Igennem det seneste år har leverandøren været ramt af flere 
langtidssygemeldinger, primært grundet fysiske skavanker, hvilket dog ikke længere gør sig gældende.  

Klager og bekymringshenvendelser har der ikke været i lang tid, og leder oplyser, at medarbejdernes 
tætte relationer og gode kendskab til borgere og pårørende sikrer løbende forventningsafstemning, hvil-
ket forebygger uoverensstemmelser og klager. 
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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 Øst. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateri-
ale, 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 leverandøren yder borgerne stabil og kvalificeret hjælp, og der er 
overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på at sikre kontinuitet og kvalitet i de visi-
terede 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 høj borgeroplevet og faglig kvalitet. 
Medarbejderne kan på relevant vis redegøre for, hvordan det rehabiliterende sigte indgår i samarbejdet 
med borgerne, ligesom systematiske metoder og faglige tilgange understøtter tidlig opsporing af sygdom 
hos borgerne.  

Tilsynet har givet anledning til tre anbefalinger i relation til dokumentationen samt vedrørende kommuni-
kation og adfærd. Tilsynet vurderer, at manglerne kan udbedres med en vedvarende ledelsesmæssig ind-
sats og opmærksomhed. 

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 leder og kvalitetsassistent, 
som oplyser om et stort fokus på, at medarbejderne løbende oplæres i korrekt 
dokumentationspraksis. Et fokusområde er at øge medarbejdernes opmærksom-
hed på at oprette opgaver til rette team, hvis handleanvisninger og døgnrytme-
planer ikke er opdaterede. Medarbejderne beskriver med eksempler, hvordan de 
arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig 
praksis, fx skal en medarbejder på tilsynsdagen opdatere handleanvisninger på 
egne borgere.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende udfyldt. Borgernes 
behov for pleje, omsorg og praktisk støtte er beskrevet handlingsvejledende i 
døgnrytmeplaner med udgangspunkt i borgernes helhedssituation og ressourcer, 
ligesom borgernes særlige hensyn er beskrevet i relevante tilfælde. 

Generelle oplysninger er i varierende grad ajourførte, og de mangler helt og del-
vist ved to borgere. Funktionsevnetilstande afspejler borgernes aktuelle funkti-
onsniveau.  

Helbredstilstande, som oprettes og opdateres af hjemmesygeplejen, er i flere til-
fælde mangelfuldt opdaterede, hvilket leder og kvalitetsassistent på samarbejds-
møder løbende drøfter med leder for hjemmesygeplejen. Der er handleanvisnin-
ger på SUL-ydelser, fraset en borgers viskøse øjendråber, som er noteret på op-
gavelisten for dagens assistent. 

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 fyldestgørende, fx mang-
ler der handleanvisning på borgerens mål og progression, ligesom den rehabilite-
rende tilgang ikke tydeligt fremgår af døgnrytmeplanen.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog, og den under-
støtter de faglige indsatser samt visiterede ydelser. 

Tema 2: 

Personlig pleje og 
omsorg 

 

Score: 5 

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

Samtlige borgerne er meget tilfredse med den pleje og omsorg, de modtager. 
Borgerne fortæller, at de sætter stor pris på, at det er de samme medarbejdere, 
der yder hjælpen. En borger anerkender, at medarbejderne ofte tager sig tid til 
en lille snak, og at de er søde og lytter, hvis der er noget, der fylder hos borgeren. 
En anden borger og dennes pårørende oplyser, at kvaliteten af den samlede ind-
sats langt overstiger, hvad man kan forvente, hvilket de tillægger medarbejdernes 
kompetente og ansvarlige måde at være på. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan kontinuitet tilstræbes med faste med-
arbejdere, da borgerne profiterer af forudsigelighed og genkendelighed. Pleje og 
omsorg leveres med en høj faglig standard, og medarbejderne arbejder ud fra et 
rehabiliterende afsæt under hensyntagen til borgernes ressourcer. Sundhedsfrem-
mende og forebyggende indsatser indgår i kerneydelsen, og medarbejderne kan 
på kompetent vis redegøre for, hvordan de ugentlige reflektionsmøder understøt-
ter opfølgning på borgernes triagering og faglige indsatser i tæt samarbejde med 
hjemmesygeplejen, terapeuter og demenskonsulenten, som deltager ad hoc.  

Der afholdes opstartssamtale for borgere i genoptræningsforløb, hvorefter tera-
peuten videreformidler mål og konkrete indsatser til øvrige medarbejdere. Med-
arbejderne oplyser om et tæt tværfagligt samarbejde, som sikrer en helhedsori-
enteret indsats.  

Borgerne er velsoignerede ud fra vaner og livsstil.  

Tema 3: 

Praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Borgerne modtager hjælp til rengøring, hjælp til vasketøj samt oprydning, og alle 
borgerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af den leverede praktiske hjælp. 
En borger roser medarbejderne for at være grundige og effektive, ligesom deres 
tilstedeværelse giver borgeren så stor tryghed, at borger selvstændigt tager bad, 
imens rengøringen udføres.  

Medarbejderne redegør for, hvordan de har fokus på at inddrage borgernes res-
sourcer i de tilfælde, hvor det giver mening. Derudover er medarbejderne op-
mærksomme på at overholde de hygiejniske principper ved først at forlade bor-
gernes hjem, når der er ryddeligt. Den daglige planlægning tilgodeser kontinuite-
ten, og den praktiske støtte leveres af faste tilknyttede medarbejdere, hvilket 
medvirker til kvalitet i de leverede ydelser. Medarbejderne redegør for puljemid-
lernes anvendelse, hvortil flere borgere ønsker hjælp til afgrænsede rengørings-
ydelser eller oprydning.  

Tilsynet observerer en tilfredsstillende hygiejnisk standard i de besøgte borgeres 
hjem, herunder borgernes hjælpemidler. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 4 

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

Borgere og pårørende oplyser, at medarbejderne er imødekommende og venlige 
samt udviser stor respekt for borgernes hjem og humør på dagen. En borger be-
skriver dog en episode, hvor en medarbejder har talt i en hård og kommanderende 
tone til borgeren. Dette er videregivet til leder. De pårørende føler sig medind-
draget, og de pårørende tilkendegiver, at medarbejderne ligeledes udviser over-
skud og opmærksomhed til dem også, hvilket de er meget taknemmelige for.  
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En respektfuld og anerkendende kommunikation samt adfærd i forhold til bor-
gerne er ifølge medarbejderne altafgørende for, at det gode samarbejde og til-
lidsfulde relationer etableres. Medarbejderne redegør for, hvordan de tilpasser 
deres kommunikation og tilgang efter borgernes behov og dagsform, ligesom med-
arbejderne ser de pårørende som en stor ressource i samarbejdet, og de inddrager 
de pårørende i det omfang, de har ressourcer til det. Derudover har medarbej-
derne blik for en professionel tilgang, og de er opmærksomme på ikke at fremstå 
fortravlede, selv på dage med mange opgaver.  

Medarbejderne reflekterer over, at tilknytningen til eget team og faste kørelister 
understøtter tætte relationer med borgerne. En medarbejder oplyser, at hun fx 
har haft den samme rute i mange år, og at hun værdsætter muligheden for at 
være omkring borgerne i deres sidste tid, hvor den samlede indsats varetages 
tværfagligt. 

Medarbejderne har ikke oplevet kollegaers uhensigtsmæssige kommunikation el-
ler adfærd, og der er tillid til at give og modtage feedback, hvis det måtte ske. 
Medarbejderne anerkender leder for at have stor opmærksomhed på, at omgangs-
tonen er både omsorgsfuld og professionel samt respektfuld og anerkendende.  

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

Leder vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer til opga-
verne og målgruppernes kompleksitet. Medarbejderne tilbydes løbende relevante 
kurser, ligesom faste mødefora med mulighed for vidensdeling indgår i den sam-
lede kompetenceudviklingsplan. Aktuelt er medarbejderne i gang med akutuddan-
nelsen, og leder oplyser om planlægning af kommende undervisningsseancer inden 
for demens og psykiatri, som efter planen skal afvikles i starten af det nye år. 

Medarbejderne føler sig godt rustede til at varetage opgaverne, og de fortæller, 
at de dagligt bruger både deres faglige og personlige kompetencer i mødet med 
borgerne. Et tæt samarbejde prioriteres af alle kollegaer, både i det enkelte 
team, på tværs af gruppen og med hjemmesygeplejen og rehabiliteringsenheden, 
som befinder sig på samme matrikel. Medarbejderne oplyser om en lydhør ledelse, 
som er proaktiv, og som sørger for, at de løbende tilbydes relevante kurser, lige-
som ledelsen skaber gode rammer for vidensdeling og fælles refleksioner. Alle 
medarbejdere har været på forflytningskurssus, og medarbejderne redegør med 
eksempler på, at eksterne samarbejdspartnere, såsom diætist og gerontopsykia-
trisk sygeplejerske, involveres i konkrete borgerforløb og ved behov for faglig 
sparring. 

Kvalitetsassistenten oplyser, at de indberettede UTH indgår i kvalitetssikring af 
kerneydelsen ved, at de drøftes individuelt og på personalemøder med henblik på 
læring. Medarbejderne redegør for, hvornår og hvordan de holder deres faglige 
viden ajour ved at anvende VAR-portalen ved tvivlsspørgsmål, ligesom social- og 
sundhedsassistenter og sygeplejen kontaktes ved behov. 

Nyansatte og elever introduceres efter en fast procedure med grundig vejledning 
og opfølgning. Arbejdsmiljøet vurderes af medarbejderne som velfungerende med 
høj grad af psykologisk tryghed og tillid.  

Årets tema: 

Tidlig opsporing 

 

Ingen score 

Borgerne oplever tryghed i måden, hvorpå medarbejderne tager sig af og samar-
bejder med hjemmesygeplejen om deres helbredssituation. Samarbejdet vurderes 
af både borgere og pårørende som velfungerende, og med flere eksempler beskri-
ver de, hvordan medarbejderne rettidigt følger op på konkrete indsatser.  

Ledelsen oplyser, at cirka halvdelen af medarbejderne har gennemført akutud-
dannelsen, og resten af medarbejderne skal deltage i den kommende tid. 
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Medarbejderne redegør kompetent for metoder og faglige tilgange, som anvendes 
i leveringen af kerneydelsen, herunder screeningsredskaber fra akutuddannelsen, 
hvor A-B-C-D-E og ISBAR anvendes af begge faggrupper. Elever oplæres desuden i 
metoderne, så de implementerede arbejdsgange kendes og efterleves af alle. 
Medarbejderne tilkendegiver, at de har fået flere handlekompetencer efter gen-
nemførslen af akutuddannelsen, og de føler sig bedre rustede til at udføre TOBS 
og vurdere borgernes helhedssituation samt igangsætte sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser.  

Medarbejderne ernæringsscreener ikke borgerne fast, men kendskabet til bor-
gerne gør, at de reagerer på selv små afvigelser, fx hvis en borger i et par dage 
ikke har spist sin mad. Borgernes ernæringsindsatser følges op med kontakt til 
diætist, og der tilbydes faste vejninger, ligesom borgerne drøftes på de ugentlige 
reflektionsmøder. Leder oplyser om samarbejdet med diætist fra centralkøkke-
net, hvor det nu er blevet muligt at bestille madpakke og proteindrik. 

Opmærksomhed på, om borgerne oplever ensomhed eller har behov for hjælp til 
fx etablering af dagcenter eller besøgsven, er, ifølge medarbejderne, et vedva-
rende fokusområde.  

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

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

2. Tilsynet anbefaler, at ledelse og medarbejdere sikrer, at dokumentationen på borgere i rehabilite-
rende forløb foreligger med beskrivelser af borgernes mål, opfølgninger og den rehabiliterende ind-
sats. 

3. Tilsynet anbefaler ledelsen en øget opmærksomhed på, at samtlige medarbejdere anvender en an-
erkendende og respektfuld kommunikation og adfærd i samspillet med borgerne. 

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 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. 

 

 

 

  


