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Opsummering – Hjemmeplejen Felsted & Rengøring Syd

Vurdering:

Godkendt

Sted: Gråstenvej 1, Felsted, 6200 

Aabenraa

Dato for tilsyn: 24.10.2017

Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn

Ansatte: Teamet har 30 dagvagter, 7 aftenvagter og 10 medarbejdere i 

rengøringsteam. 

Metode: Interview og samtale med distriktsleder, gruppekoordinator, 

forflytningskoordinator og kvalitetsassistent. Forud for besøget havde 

hjemmeplejen fundet 5 borgere, som havde indvilget i at blive 

interviewet. Samtalerne blev afviklet dialogbaseret med udgangspunkt i 

spørgeguide med uddybning af relevante områder. Leder og 

kvalitetsassistent deltog i alle interviews med borgerne.

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

► Hjemmeplejen Felsted er meget aktive i forhold til at skabe relationer til borgerne og deres pårørende. 

Der afholdes f.eks. sommerfest, julefest, værtshusbesøg mv. hvor en række medarbejdere og deres 

familier oftest deltager frivilligt. På dagen efter tilsynsbesøget var der planlagt værtshusbesøg. Flere af 

de besøgte borgere skal deltage i arrangementet, og det er tydeligt de glæder sig til turen. 

Medarbejderen fortæller, at disse arrangementer giver en god dialog/indgang til borgerkontakten, da 

det er med til at skabe større fællesskab. Civilsamfundsinddragelse og samskabelse er et centralt 

element og fungerer bemærkelsesværdigt godt og inspirerende.

► Området kører et projekt om visuel/synlig hjemmepleje. Dette betyder, at der som et forsøg er placeret 

tablets i udvalgte borgeres hjem, hvor disse tablets kan træde til i stedet for tryghedsbesøg, da plejen 

nu kan ringe op til borgeren. 

► Borgerne udtrykker generelt meget stor tilfredshed med hjælpen og personalet, der udfører den. 

Personalet omtales som ”søde” og ”hjælpsomme”. 

 Borgerne oplever generelt, at få den hjælp, som de har behov for. Borgerne har selv mulighed for at 

påvirke, hvornår hjælpen leveres. En af borgerne har således en aftale om, at personalet kommer og 

hjælper med støttestrømper, når det passer ind på ruten, da vedkommende selv kan komme ud af 

sengen, lave kaffe mv., dvs. borgeren har ikke behov for at hjælpen kommer på et bestemt tidspunkt.

 Alle 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. 

08-12-2017 Presentation title

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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Trivsel og værdighed

► I tilfælde, hvor borgeren er i den terminale fase, fokuseres der på en sammenhængende pleje, hvor 

det er de faste medarbejdere der kommer i hjemmet. Der kommer ligeledes sygeplejerske med ud 

hver dag ved terminale borgere.

► Der er ikke anvendt magtanvendelse i området inden for det seneste år. 

08-12-2017 Presentation title
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Sundhed og rehabilitering

► Rehabilitering sker som udgangspunkt af rehabiliteringsteamet fra Bov, dog er der mulighed for at 

områdets basisteam kan levere en rehabiliterende indsats, hvis borgeren ønsker det. Det er områdets 

oplevelse, at det kan være vigtigt, hvis rehabiliteringsopgaven beholdes i basisteamet, da det øger 

vidensdelingen. 

► Der er stor fokus på sundhed og rehabilitering kontra borgerens selvbestemmelse og hjemmeplejen 

står gerne til rådighed med vejledning om borgerens sundhed. Såfremt borgerens ønsker, ikke 

umiddelbart stemmer overens med de generelle sundhedsanbefalinger, eksempelvis kost, foretages en 

vurdering af, hvorvidt området fagligt kan stå inde for at opfylde borgerens ønsker.

► Klippekort anvendes med rehabiliterende tankegang, men med stor medbestemmelse fra borgeren. Der 

er bl.a. etableret hunderute, hvor hjemmeplejen har en hund med på besøg. Hunden ind tænkes i et 

rehabiliterende perspektiv, da borgeren eksempelvis finder vand skål, godbidder mv. frem. Det er 

områdets erfaring at hunden kan motivere borgeren til ekstra aktivitet, f.eks de svagtseende borgere 

som kun vil ud og gå tur hvis hunden er med. 

► Området har også stort fokus på småtspisende borgere og har et godt samarbejde med Mad & Måltid.

► Borgerne udtrykker generelt forståelse for at det vigtigt at holde sig i gang. En borger kom meget svag 

hjem fra sygehuset. Området varetog selv rehabiliteringen og borgere er gået fra at være 

sengeliggende og modtage massiv hjælp, til kun at modtage besøg morgen og rengøring hver 14.dag. 

08-12-2017 Presentation title

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

► Området anvender to versioner af Nexus, APP og webløsning, hvoraf kun nogle oplysninger er 

synlige i webben. Det er ligeledes kun i webben der kan foretages kobling af observationer til 

handlinger. Desuden findes oplysninger om APV – hjælpemidler kun i Care systemet.

► Området oplever at der meget ofte er det samme overordnet mål i alle visitationer – at borgeren 

”trives i eget hjem”. Dette mener området skal brydes ned i delmål sammen med borgeren. De er 

ikke helt færdig med at opstille indsatsmål – dog er alle basis oplysninger på plads i Nexus 

herunder døgnrytmeplan. 

08-12-2017 Presentation title

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

► Det er vores opfattelse er der tale om en rutineret medarbejdergruppe, der udtrykker meget stor 

tilfredshed med arbejdsmiljøet. 

► Der afholdes ugentlige møder mellem assistenter og sygeplejersker.

► Den nuværende leder har iværksat en lang række tiltag og har en vision om inddragelse af borgere 

og lokalsamfund for at binde disse mere sammen med hjemmeplejen.

08-12-2017 Presentation title

Det er vores vurdering, at der hos Hjemmeplejen Felsted & Rengøring Syd 

er en kompetent og ansvarlig ledelse
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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 

hjemmeplejeenheden udvalgt på forhånd, idet interviewet foregår i borgerens eget hjem. Stedets 

leder og kvalitetsassistent var tilstede under alle interviews af borger. 

► 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.

08-12-2017 Presentation title
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EY´s team
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Camilla Kragh

Senior Manager

25 29 45 52

camilla.kragh@dk.ey.com 

Jan Bork

Senior Manager

25 29 42 29

Jan.bork@dk.ey.com 
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