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Opsummering – Hjemmeplejen Nord

Vurdering:

Godkendt

Sted: H P Hanssens Gade 23, 6200 

Aabenraa

Dato for tilsyn: 08.11.2017

Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn

Ansatte: Teamet har 30 dagvagter, 7 aftenvagter.

Metode: Interview og samtale med driftsleder, koordinator, 

kvalitetsassistent og arbejdsmiljørepræsentant. 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.

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

► I det daglige arbejde hos Hjemmeplejen Nord er der stor fokus på at levere en god service til borgerne 

og på at oplære og støtte personalet. 

► Borgerne beretter om søde hjælpere og om at de får den hjælp de har brug for. De oplever at 

hjælperne er presset, men de gør hvad de kan for at levere den hjælp der er behov for. De fleste 

borgere har faste hjælperteams som kommer i hjemmet, hvilket skaber tryghed for borgerne. En 

borger beretter dog, at være ked af, ikke at have faste hjælpere, men mange forskellige, hvilket gør 

ham utryg. En borger fortæller at vedkommende får bad 2 gange om ugen, hvor borgeren sidder klar i 

badekåbe og venter på hjælpen. Det kan føles som lang ventetid og borgeren kunne godt tænke sig at 

hjælpen kom på et bestemt tidspunkt.

► 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. 

► Medarbejderne og ledelse i området arbejdet aktivt med at identificere ensomme og demente borgere 

som kunne være omfattet og have gavn af klippekortordningen med henblik på at skabe øget trivsel 

og værdighed. 

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

► Personalet fortæller, at de oplever samarbejdet med Visitationen vanskeligt. De oplever at der bliver sat 

spørgsmålstegn ved deres faglige vurderinger og personalet fortæller om en borger, som f.eks. har fået 

frataget plejepakken fordi der står noteret, at borgeren kan få hånden om på ryggen. Medarbejderne der 

dagligt er ude ved borgeren oplever at deres beskrivelse af borgerens hjælpebehov ofte underkendes. 

► Visitationen har i forbindelse med revurdering frataget nødkaldet for en gruppe borgere som ikke vurderedes 

at være i målgruppen. En del af disse borgere anvendte nødkaldet som et tryghedsskabende 

kommunikationsredskab. Borgerne har i stedet for nødkald, fået udleveret telefonnumre til personalet i 

hjemmeplejen, som de nu kontakter direkte.

► Generelt set opleves det at borgerne får den hjælp de er visiteret til men at den visiterede tid hos nogle 

borgere ikke kan overholdes og at hjælperne må løbe hurtigere og ”spare tid” hos andre borgere. Hjælperne 

oplever at det kan have væsentlig betydning for oplevelsen af værdigheden og trivsel hos den enkelte borger.

► En borger fortæller, at det er meget svært at få hjælpemidler og boligindretning. Der mangler tilbagemelding 

og afgørelser fra Kommunen. Dette har betydet at borgeren selv har købt ramper til husets dørtrin, betalt for 

anlæg af ny indkørsel så ambulancer og andre køretøjer kan komme til. Borger har selv måtte ombygge 

badeværelse så borger kan komme i bad da der ikke kunne ventes længere på kommunen.  Borger oplever, 

at dette har påvirket pågældendes generelle trivsel og værdighed. 

► Der efterspørges generelt tilbagemeldinger, løsningsforslag og sagsbehandlingstider vedrørende visitation og 

hjælpemidler på ansøgninger og henvendelser af hensyn til borgernes trivsel. 

► 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. 

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

► Hjemmeplejen har et godt samarbejde med rehabiliteringsteamet og demens og hjerneskade 

koordinatorer. Der er aktuelt igangværende samarbejde omkring 1 borger med svær frontallap 

hjerneskade, som er udad reagerende og meget verbalt aggressiv. Samarbejdet er etableret med 

henblik på at personalet kan få råd og vejledning, i forhold til at opnå bedre og mere 

hensigtsmæssig kontakt til borgeren. 

► Klippekortsordningen anvendes i det daglige arbejde og er udvidet til ensomme og demente i eget 

hjem. En borger fortæller at vedkommende ikke har hørt om klippekortsordningen, men føler sig 

meget ensom og vil gerne have besøg. Ordningen anvendes f.eks. til at give borgerne øget 

samvær, gå ture eller anden ønsket aktivitet. En borger har besøgsven som tager vedkommende 

med ud på tur i kørestol

► Projekt ”Sikre Hænder” er et eksempel på et tværgående samarbejdsprojekt, som fungerer godt 

hos Hjemmeplejen Nord. Her samarbejder personalet med bl.a. sygeplejerskerne omkring 

risikogrupper for at mindske risikoen for utilsigtet hændelser, som f.eks. trygsår og fejlmedicinering. 

Personalet har lært hinanden at kende på tværs af faggrupper og der er stor interesse for at 

fortsætte og udbrede metoden til andre områder. 

Det er vores vurdering, at indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i 

”den rehabiliterende tilgang” med inkludering af sundhed i 

opgaveløsningen, 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 Hjemmepleje Nord 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

► Den nye driftsleder af Hjemmeplejen Nord har stort fokus på opkvalificering af medarbejderne. 

Målsætningen er her f.eks. at alle social- og sundhedsassistenter skal kunne give insulin og medicindosere 

til stabile borgere. Der er derudover også fokus på at optimere samarbejdet med sygeplejeenheden.

► Ledelsen har generelt fokus på at udfylde den faglige spændvidde hos social- og sundhedsassistenterne, 

som ofte oplever, at opgaver flyttes til sygeplejersker uagtet at opgaven kunne varetages af en assistent. 

Ledelsen oplever at en bedre udnyttelse af assistenternes faglige kompetence og kapacitet ville øge 

effektiviteten, og dermed undgå besøg af flere medarbejdere hos den enkelte borger, og sikre et mere 

tilfredsstillende indhold i jobbet hos assistenterne. 

► Kvalitetsassistenten har fået skemasat timer til kvalitetsarbejdet. Dette er en ændring som den nye leder 

har indført og det har medført at alle kompetencekort på medarbejderne nu er ajourført. Kolleger er selv 

begyndt at henvende sig til kvalitetsassistenten, for at få råd og vejledning i forhold til en borger eller 

opgaveudførelse. Personalet beretter at være glade for at kvalitetsassistenten også har mulighed for at 

tage med ud til en borger, hvis der er behov for dette. Kvalitetsassistenten tager også imod alle nye 

medarbejdere og elever, og tager med ud til borgerne indtil hun er sikker på, at de nye kolleger, kan 

klare/magte opgaven hos borgeren. 

► Ledelsen har fokus på trivsel og arbejdsglæde og søger i videst mulig omfang at imødekomme 

medarbejdernes ønsker i forhold til indhold i jobbet og arbejdstid. 

08-12-2017 Presentation title

Det er vores vurdering, at der hos Hjemmeplejen Nord 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 området 

udvalgt på forhånd, idet interviewet foregår i borgerens eget hjem. Af hensyn til den enkelte borger 

var der en medarbejder fra kommunen tilstede. 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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EY’s team

08-12-2017 Presentation title

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 

mailto:camilla.kragh@dk.ey.com
mailto:camilla.kragh@dk.ey.com

