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Formål   

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik 2019. Formålet med tilsynet er at sikre, at 

leverandøren lever op til leverandørkrav og de kvalitetsstandarder for den leverede pleje- og 

omsorgsindsats, som kommunalbestyrelsen har besluttet samt at hjælpen leveres med en faglig forsvarlig 

kvalitet.   

   

Tilsynsmetode inkl. Kvalitetstemaer   

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2019, som er:   

Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, Tilbudsportalen, 

Inddragelse af og samarbejde med pårørende.   

Det lovpligtige anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med daglig leder og planlægger. 

Herudover har tilsynsførende besøgt 9 tilfældigt udvalgte borgere. Samtalerne blev afviklet i en 

dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et spørgeskema med uddybning af relevante områder.   

   

Generel info   

Svane Pleje har på tilsynstidspunktet tilknyttet 296 kommunalt visiterede borgere, dertil en del private 

borgere. Der er 33 ansatte. Medarbejderstaben består af 4 social- og sundhedsassistenter, 15 social- og 

sundhedshjælpere, 1 sygehjælper, 3 pædagogiske assistenter, 8 ufaglærte, 2 administrative. Pr. 1.2.2020.   

ansættes en sygeplejerske med ansvar for rehabilitering og kompetencekort.   

   

Konklusion   

De interviewede borgerne oplever, at hjemmehjælperne fremstår venlige, imødekommende og er lydhøre 

overfor borgernes individuelle ønsker. Ligeledes opfordrer hjemmehjælperne til sund levevis og 

understøtter borgerne i at være selvhjulpne.   



På baggrund af interview med borgerne og leder samt observationer og stikprøvekontrol af dokumentation, 

vurderer Tilsynet samlet set, at Svane Pleje lever op til gældende regler og lovgivning samt det kommunalt 

besluttede serviceniveau. Svane Pleje er godkendt med 1 anmærkning og 3 anbefalinger.   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ingen anbefalinger eller anmærkninger ved sidste tilsyn. Siden sidste tilsyn har Svane Pleje haft 

fokus på den rehabiliterende tilgang og dokumentation i Nexus.   

   

Trivsel & Værdighed   

Leder eller planlægger holder opstartssamtale telefonisk. Man har tidligere aflagt besøg, og er startet på at 

genoptage dette.   

Personalet har inden for det sidste halve år anvendt magtanvendelse. Leder oplyser, at 

magtanvendelsesreglerne er kendte for personalet. Der følges op på magtanvendelse i form af samtale med 

pågældende medarbejder. Ved behov for ekstern hjælp, kontaktes demenskoordinator. Fire medarbejdere 

har været på kursus om demens.   

Er der behov for at skifte den faste hjælper ud hos en borger, vil den nye hjælper inden da have været med 

på introduktionsbesøg.   

   

Sundhed og Rehabilitering   

Personalet er opmærksom på at rådgive om sund levevis. Borgerne oplever, at personalet motiverer dem til 

at være mest mulige selvhjulpne. På grund af personaleudskiftninger, er det ikke alt personale, der har 

været på rehabiliteringskursus, men de er tilmeldt kursus i 2020. Svane Pleje har i en periode ikke haft 

personale, der kan varetage de tværfagligt rehabiliterende forløb. Svane Pleje har oplyst, at de igen er klar 

til at deltage i de tværfaglige rehabiliteringsforløb pr. 1.2.2020.   

Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at Svane Pleje kontinuerligt har fokus på, at tilstrækkeligt mange 

medarbejderne har kompetencer til at varetage rehabiliteringsopgaver.   

   

Hos en af de interviewede borgere var der problemer med en trykaflastende madras, som ikke blev 

installeret rettidigt.   

Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at der er fokus på, at det personale der varetager personlig pleje, kan 

observere og handle på behovet for hjælpemidler.   

   

   

Dokumentation   

Alle medarbejdere dokumenterer i Nexus samme dag som en hændelse opstår. Enten på mobil app, der 

medbringes på alle køreruter eller på kontoret. Alle medarbejdere har kompetencekort ift. Nexus.  

Stikprøvekontrol viser, at Døgnrytmeplanerne er retvisende, og der foretages kontinuerligt relevante 

notater. Hos en del borgere er der ikke anført indsatsmål eller handlingsanvisninger. Leder fortæller, at der 

endnu ikke har været fokus på målsætning, men på andre opgaver i Nexus.   

Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at målsætning bliver et fokusområde således, at der ved tilsynet i 2020 er 

anført indsatsmål hos alle borgere, hvor det har relevans. Efter ønske fra leder er der indgået en gensidig 

aftale om, at målopfyldelsen er opnået d. 1.5.2020.    

   



   

   

   

Ledelse & kompetencer   

Alle relevante oplysninger forefindes på Svane Plejes hjemmeside.   

For at sikre vidensdeling dag- og aftenvagt imellem, er leder eller planlægger altid til stede i vagtskiftet. Ved 

sygemelding i weekenden er personalet selv ansvarlig for at finde dækning, men leder og planlægger er 

bagvagt på skift. Der er sjældent sygdom i weekenden.   

Svane Pleje har en sygefraværsprocent på under 4. Svane Pleje kan have vanskeligt at ved at rekruttere 

personale med den rigtige arbejdsmoral og kompetencer.   

   

Det er et overordnet krav til leverandøre af personlig pleje, at andelen af ufaglærte ikke må overstige 10 % 

af årsværket. Dette krav opfylder Svane Pleje ikke i 2019, idet andelen af ufaglært personale er på 32 %.   

   

Anmærkning: Tilsynet anmærker, at andelen af ufaglært personale er for høj. Svane Pleje skal udfærdige en 

handleplan, hvoraf det skal fremgå, hvordan man vil løse problemet indenfor en given tidsramme. Det er 

Tilsynets opgave at følge op på, at handleplanen gennemføres.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der kommunikeres med pårørende i hjemmet, på mail eller telefonisk i det omfang borgeren ønsker det.   

   


