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Opsummering – Svane Service

Vurdering:

Godkendt

Sted: Egelund 27, 6200 Aabenraa

Dato for tilsyn: 14.11.2017

Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn

Ansatte: Svane Service har i alt 40 ansatte, primært social og 

sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter, herudover 

arbejder 10 medarbejdere udelukkende med rengøring

Metode: Interview og samtale med leder og efterfølgende en 

medarbejder. Svane Service havde på forhånd fundet 5 borgere, der 

havde indvilget i at blive interviewet. Disponenten deltager på de tre 

første interviews. Kun en af de to sidste borgere træffes hjemme. 

Samtalerne blev afviklet dialogbaseret med udgangspunkt i 

spørgeguide med uddybning af relevante områder

Formål: Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. 

Tilsynspolitik 2017. Formålet med tilsynet er at sikre, at leverandøren 

lever op til leverandørkravene, og kvalitetsstandarder samt at hjælpen 

leveres med en faglig forsvarlig kvalitet
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Trivsel og værdighed

► Lederen oplyser, at Svane Service ligger stor vægt på at levere en fleksibel hjælp, hvor borgerne har 
indflydelse på tilrettelæggelse og indhold. Således har borgerne mulighed for at ændre i de opgaver, 
som hjælpen skal løse den pågældende dag, så længe dette sker under hensyntagen til kommunens 
kvalitetsstandarder.

► Medarbejderne er tilknyttet faste ruter, således der er 3 medarbejdere på hver rute og der tilstræbes at 
det er de samme medarbejdere, der kommer i hjemmet.

► Borgerne udtrykker generelt meget stor tilfredshed med hjælpen og personalet, der udfører den. Der 
lægges særligt vægt på, at det er det samme personale, der kommer hver gang. En borger ud af de 
fire oplever dog, at der har været stor udskiftning. Interviewpersonerne svarede alle relevant på de 
stillede spørgsmål, og det var klart vores indtryk, at der overensstemmelse mellem visiterede ydelser 
og de oplevede/leverede ydelser.

► Hvis der er terminale borgere sættes der særligt fokus på, hvorvidt der skal iværksættes ekstra 
indsatser. Der tilstræbes, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem.

► Alle besøg er disponeret med minimum 5 minutter. Lederen oplyser, at borgerne kender den visiterede 
ydelse, men ikke den specifikke tidsudmåling.

► Borgerne bruger primært klippekortet til eks. rengøring, pudse sølvtøj mv. Der sker registrering af de 
gennemførte aktiviteter.

► Der er ikke anvendt magtanvendelse det seneste år.

Det er vores vurdering, at indsatserne understøtter borgernes trivsel, ønsker 

om udvikling og deltagelse i fællesskaber og meningsfulde aktiviteter, med 

mindst mulig indgriben i de personlige rettigheder.  
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Sundhed og rehabilitering

► Når enheden får rehabiliteringsborgere sættes der mål og delmål i samarbejde med 

visitationen. Indsatsen dokumenteres minimum 1 gang om ugen.

► Medarbejderen oplyser, at vedkommende ofte drøfter aktiviteter og tilbud med borgerne 

og at borgerne opfordres til at benytte eksempelvis ganghjælpemidler, så de bedre kan 

komme rundt.

► Flere af borgerne giver udtryk for, at de har en forståelse af, det er vigtigt at holde sig i 

gang.

Det er vores vurdering, at indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i 

”den rehabiliterende tilgang” med inkludering af sundhed i 

opgaveløsningen og med borgerne som den aktive medspiller 
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Dokumentation

► Svane Service anvender eget system til at håndtere kørelisterne (Plan A). Systemet er på 

medarbejdernes telefoner. Dokumentation foretages herpå, hvorefter medarbejdere på kontoret 

overfører dette til Nexus, dvs. det er ikke plejepersonalet selv, der varetager dokumentationen. 

► Svane Service har ansøgt om at få Nexus på telefonerne. Borgernes døgnrytmer forefindes på 

medarbejdernes telefoner, dvs. i Plan A.

► Det opleves, at det er svært at dokumentere rehabiliteringsindsatser i Nexus, da der ikke er et entydigt 

overblik.

Ældreområdet er i 2. kvartal overgået til registreringssystemet 

Nexus. Der pågår stadig et arbejde med implementeringen i hele 

kommunen, herunder også afklaring af funktionalitet, krav til
indhold mv. Det betyder, at tilsynet primært har fokuseret på, at alle 

livsnødvendige oplysninger er opdateret. Nexus forventes fuldt 

implementeret i 2018, hvorfor der må forventes en nærmere gennemgang 

af dokumentation i 2018.

Det er ud fra ovenstående forhold vores vurdering, at området under de 

givne omstændigheder har et tilfredsstillende dokumentationsniveau. 
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Ledelse og kompetencer

► Lederen oplyser, at hun ofte deltager i plejen og dermed har et kendskab til næsten alle borgere. 

Desuden tager lederen samtaler med alle nye tunge (plejekrævende) borgere.

► Lederen oplever, at social og sundhedsassistenterne i enheden mangler faglige udfordringer, da en 

række af de opgaver, som de er kvalificeret til at løse, i stedet løses af kommunens sygeplejersker. 

Lederen arbejder på at få trukket en række af disse opgaver tilbage til enheden med henblik på at 

udvikle og højne det faglige niveau, samt skabe interessante og udfordrende opgaver til personalet.

► Der er i enheden som udgangspunkt kun to ufaglærte medarbejdere, hvoraf en er nyansat. Lederen 

oplyser dog, at der i sommerferieperioder kan være flere afløsere, der er ufaglærte.

► Enheden oplever generelt et godt samarbejde med visitationen, der beskrives som meget lydhøre 

og gode til fagligt at begrunde beslutninger.

► Lederen har på baggrund af udfordringer med det faglige niveau i sommerferien 2017 iværksat et 

tiltag med kontrol af den leverede hjælp. Der er udviklet et kontrolskema, som skal udfyldes af 

lederen. Kontrollerne gennemføres uanmeldt.

► Der er ikke ansat kvalitetsassistent. Lederen foretager sammen med 1 forflytningsmedarbejder 

undervisning i forflytninger. Dette sker i hjemmet. Lederen oplyser, at personalet har efterspurgt 

kurser i forflytninger og førstehjælp.

► Lederen oplyser, at kompetencekort ikke er ajourførte, da der ikke er endnu ikke er afholdt MUS i 

år.

► Medarbejderen oplyser, at der er godt arbejdsmiljø og udtrykker tilfredshed med ledelsen.

Det er vores vurdering, at der ved Svane Service er en kompetent og 

ansvarlig ledelse



Page 7

Metode og forbehold

► Kommunalbestyrelsen har efter retssikkerhedslovens bestemmelser pligt til at føre tilsyn med, 

hvordan de kommunale opgaver løses. Retssikkerhedslovens bestemmelse suppleres af 

servicelovens regler om driftsorienteret tilsyn. Aabenraa Kommune har bedt EY om at gennemføre 

disse tilsyn for kommunen.

► Denne tilsynsrapport er udarbejdet af EY. 

► Tilsynet er gennemført med udgangspunkt I Aabenraa Kommunes tilsynspolitik 2017 og tilhørende

spørgeguide. Begge dele er udarbejdet af Aabenraa Kommune.

► Det specifikke tilsyn er gennemført anmeldt. De interviewede borgere er i samarbejde med Svane 

Service udvalgt på forhånd, idet interviewet foregår i borgerens eget hjem. Disponenten deltog på 

de tre første interviews. Ved det sidste var en kommunale sygeplejerske tilfældigt til stede. En 

borger blev ikke truffet hjemme. Alle borgere er præsenteret for formålet med tilsynet.

► Da der kun tales med et begrænset antal borgere og medarbejdere, er det muligt, at yderligere 

interviews ville kunne have afdækket andre forhold eller nuancer til de opnåede konklusioner.
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