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Formål 
Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitikken 2020.  Formålet med 

tilsynet er at sikre, at leveranddøren lever op til leverandørkrav og de kvalitetsstandarder for 

den leverede omsorgsindsats og praktiske hjælp, som kommunalbestyrelsen har besluttet 

samt at hjælpen leveres med en faglig forsvarlig kvalitet. 

 

 

Tilsynsmetode 

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2020, som er:  
Trivsel & Værdighed, Sundhed og rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & 

Kompetence, Tilbudsportalen, Inddragelse af og samarbejde med pårørende.  
  

Det lovpligtige anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med leder som også 

varetager alle firmaets borgerbesøg. Herudover har tilsynsførende telefonisk kontaktet 6 

tilfældigt udvalgte borgere og fået kontakt til 5.  
Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et spørgeskema med 

uddybning af relevante områder. 

 

 

Generel info 
Tychsen Hjemmeservice er et mindre firma, der blev etableret i 1999. Firmaet tilbyder hjælp til 

praktiske opgaver som rengøring, tøjvask og indkøb til de kommunalt visiterede borgere. 

Derudover kan man tilkøbe privat hjælp.  
  

Under tilsynsperioden har Tychsen Hjemmeservice 31 kommunale borgere tilknytter samt en 

del private kunder.  
Firmaet har valgt at opsige deres medarbejdere således, at firmaet nu udelukkende drives af 

Palle og Heidi Tychsen.   
Heidi Tychsen varetager alle de praktiske opgaver. Aktuelt varetager Palle Tychsen det 

administrative arbejde, men parret arbejder på, at Heidi Tychsen også skal overtage denne 

del.   
Heidi Tychsen er uddannet social- og sundhedsassistent. 

 

 

Opfølgning fra sidste tilsyn 
Der var anmærkninger ved sidste tilsyn i 2015. Anmærkninger gik på, at der skulle være 

udarbejdet APV i alle hjem, at planlagte besøg skulle fremgå i Dispositionsfanen samt en 

aftale om, at Palle Tychsen ville orientere sig oftere i omsorgssystemet.   
Siden sidste tilsyn har firmaet arbejdet med at bringe ovennævnte i orden.  
Besøgene fremgår nu i kalenderen. Palle Tychsen orienterer sig i omsorgssystemet dagligt. Der 

udfærdiges APV de steder, hvor det er relevant. 

 

 

Kvalitetstema: Trivsel & Værdighed 
Borgerne oplever at få den hjælp, de er visiteret til. Alle har en fast hjælper, Heidi Tychsen. 

Borgerne er både tilfredse med, at der ikke er udskiftning i hjælpere samt Heidi Tychsens 

måde at levere hjælpen på. Borgerne oplever, at der bliver taget individuelle hensyn til dem, 

bl.a. i forhold til tidspunkt for rengøringen. Samlet set er borgerne tilfredse eller meget 

tilfredse med kvaliteten af rengøringen. 

 

 

 



Sundhed og rehabilitering 
Borgerne oplever i varierende grad at blive motiveret til at deltage i de praktiske opgaver. 

Nogle borgere bliver ikke spurgt, men synes heller ikke det giver mening, fordi de ikke magter 

opgaverne selv. Heidi Tychsen oplyser, at mange af borgerne er gode til at gøre klar til den 

praktiske hjælp. F.eks. ved at rydde op, stille støvsuger frem m.v. Borgerne oplyser 

samstemmende, at den praktiske hjælp er en lettelse i hverdagen. Det bevirker, at de lettere 

magter andre personlige og praktiske opgaver. Heidi Tychsen er ekstra opmærksom på 

borgere, der hverken modtager personlig pleje eller sygepleje i hjemmet. 

 

 

Dokumentation 
Både Heidi og Palle dokumenterer i Nexus. Advis tjekkes dagligt.  
Heidi tager kontakt til hjemmeplejen eller sygeplejen ved behov, eller beder borger om at søge 

mere hjælp i visitationen, hvis hun oplever ændringer i funktionsniveauet.   
De orienterer sig i de APV´er, som hjemmeplejen har udfærdiget. Er der arbejdsmiljømæssige 

problemer i et hjem, udarbejdes en APV. Men det er yderst sjældent, at udførelse af de 

praktiske opgaver giver anledning til problemer.  
De kontaktede borgere har ikke anført bemærkninger under observationer eller i advis. 

Tychsen fortæller, at de løser mindre problemstillinger med borger. Det kunne f.eks. være at 

være behjælpelig med at bestille en ny støvsuger. Det aftales, at Tychsen fremover noterer 

sådanne hændelser i Nexus. Ligesom en telefonisk kontakt til f.eks. sygeplejen også noteres.   
  

Stikprøvekontrol viser, at Tychsen planlagte besøg fremgår ved alle borgere på nær 1 borger. 

Det skyldes, at systemet kan drille, når man flytter rundt på besøgene. Tychsen tager kontakt 

til kommunens IT-ansvarlige.  Det er yderst sjældent, at der sker aflysninger af planlagte 

besøg. 

 

 

Ledelse & kompetencer 
Ved sygdom eller ferie kan det normalt løses ved at bytte rundt på borgernes aftaler. Tychsen 

orienterer sig om den visiterede hjælp i Aftaleskemaet. Den ledelsesmæssige og administrative 

opgave er blevet betydeligt mindre efter, at der ikke længere er ansatte medarbejdere i 

firmaet. 

 

 

Tilbudsportal/Hjemmeside 
Relevante oplysninger forefindes på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 

 

 

Inddragelse af borgere 
Når Tychsen får en ny borger tilknyttet, afholdes der en telefonisk opstartssamtale med tilbud 
om fysisk møde inden den praktiske hjælp opstarter. Normalt ønsker folk ikke at tage imod 
dette tilbud. 
 
 

Tilsynets konklusion 
På baggrund af interview med borgere og Heidi og Palle Tychsen samt observationer og 

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer tilsynet samlet set, at Tychsen Hjemmeservice 

lever op til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau.  
  



Hjælpen leveres på en måde, der understøtter det enkeltes menneskes trivsel og 
selvbestemmelsesret. De interviewede borgere udtrykte alle stor tilfredshed med den praktiske 

hjælp, og de individuelle hensyn, der bliver taget til den enkelte.   
  

Borgerne hos Tychsen Hjemmeservice oplyser, at hjemmehjælperen fremstår venlig, 

imødekommende og lydhør over for borgernes individuelle ønsker. Ligeledes opfordrer 

hjemmehjælperen i nogen grad borgerne til at være deltagende. 

 

 

Godkendt uden anbefaling og anmærkning 
Tychsen Hjemmeservice er godkendt uden anbefalinger og anmærkninger.  


