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Opsummering – Hjemmeplejen Tinglev

Vurdering:
Godkendt

Sted: Industriparken 3, 6360 Tinglev

Dato for tilsyn: 12.09.2018

Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn

Ansatte: Området har 29 social- og sundhedshjælpere, 8 social- og
sundhedsassistenter samt et flow af 2-4 assistent/hjælper elever. I ferieperioder
anvendes ufaglærte afløsere, der instrueres i særlige områder og opgaver.

Metode: Interview og samtale med driftsleder og 4 medarbejdere. Forud for
besøget havde hjemmeplejen fundet 4 borgere, som havde indvilget i at blive
interviewet. Samtalerne blev afviklet dialogbaseret med udgangspunkt i
spørgeguide med uddybning af relevante områder. Driftsleder deltog i alle
interviews med borgerne.

Formål: Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik 2018.
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

► Borgerne udtrykker generelt 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 oplever dog, at
medarbejderne er pressede/har travlt, men at de gør hvad de kan, for at levere den hjælp der er behov
for og som borgeren er visiteret til.

► Oplevelsen af travlhed kan ligeledes genfindes blandt personalet der oplyser, at der er meget travlt
travlt. Der har på baggrund af en trivselsmåling været et særligt fokus på, at der er mulighed for at
diskutere den disponere tid til de enkelte borgere.

► En del af de visiterede borgere har mange og komplekse helbredsmæssige problemstillinger, ligesom
psykosociale udfordringer også er almindeligt. De psykosociale problemstillinger kan fylde i arbejdet
og udgør ofte en særlig arbejdsopgave. Netop disse borgere skal ofte have en særlig tilrettelagt pleje
og indsats, som fordrer særlige kompetencer hos personalet, ligesom det kan være forbundet med
ekstra tidsforbrug.

► Plejepersonalet oplever, at gruppen af psykisk syge og misbrugere generelt fylder mere og mere, og at
der sker en opgaveglidning fra andre sektorer over i plejen for disse borgeren.

► Området starter med ”Life Manager” i oktober og forventer, at det i nogle tilfælde vil være muligt at
foretage opkald til borgerne i stedet for visse tryghedsbesøg.

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

► Alle interviewpersonerne svarede relevant på de stillede spørgsmål, og det var klart vores indtryk, at
der overensstemmelse mellem visiterede ydelser og de oplevede/leverede ydelser. En enkelt borger
oplyser, at de visiterede minutter til rengøring ikke er tilstrækkeligt til at udføre den visiterede hjælp,
ligesom en enkelt kunne ønske sig mere tid til at snakke med hjælperen.

► Personalet arbejder løbende med at imødekomme de dementes særlige behov ved hjælp af
neuropædagogiske virkemidler og indsatser. Personalet er særligt opmærksom på at arbejde med
afledning af den enkeltes eventuelle uhensigtsmæssig adfærd, for på den måde at mindske konflikter
eller skabe usikkerhed.

► Der arbejdes i videst mulig omfang med inddragelse af ægtefæller eller andre pårørende i løsningen af
konkrete opgaver omkring den enkelte borger, ligesom der er mulighed for, at de pårørende kan
mødes og støtte hinanden. Personalet er meget opmærksom på at støtte og vejlede ægtefæller og
pårørende.

► Der er i lokalsamfundet en række aktiviteter, som borgerne har mulighed for at deltage i. Personalet
kan vejlede borgere og pårørende om aktiviteter og muligheder, pege på foreninger o.lign. for
ligesindede.

► I de tilfælde, hvor borgeren er i den terminale fase, er der mulighed for at kontakte vågekoner, ligesom
hjemmeplejen sørger for, at det kun er en særlig personalegruppe der er omkring borgerne. Det
mindsker antallet af medarbejdere den enkelte og de pårørende skal forholde sig til.

► Vågekonerne er frivillige, men de har tidligere arbejdet i plejesektoren.
► Der er ikke anvendt magt indenfor det seneste år og derfor heller ikke dokumenteret magtanvendelse.
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Sundhed og rehabilitering

► Der er i distriktet et rehabiliteringsteam, der modtager en stor del af de nye borgere. Borgerne får
derefter et forløb på ca. 8 uger, inden de overgår til basisteamet.

► Visitationen laver indsatsmål, som rehabiliteringsteamet følger op på, og laver delmål ud fra.
Basisteamet arbejder videre med de mål rehabiliteringsteamet har formuleret. Efterfølgende er der
kontakt med kvalitetsassistenten fra rehabiliteringsteamet, der følger op på, om målene nås.

► For enkelte borgere kan der ske en visitering fra basisteamet til rehabiliteringsteamet hvis det skønnes
relevant.

► Klippekort anvendes i en vis udstrækning med rehabiliterende tankegang, men med stor
medbestemmelse fra borgeren. Ofte bruges klippekortet til indkøb, hvor borgerne får mulighed for fysisk
selv at handle ind i butikken.

► Borgerne udtrykker generelt forståelse for at det vigtigt at holde sig i gang samt et ønske om at klare så
meget som muligt selv. En borger deltager meget aktivt i eget forløb, og selvtræner med fin effekt.
Personalet støtter denne træning.

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

► Der er gennemgået dokumentation på 4 borgersager. Sagerne er som udgangspunkt velbeskrevne og
retvisende, men der konstateres at, det i højere grad bør sikres, at alle observationer er knyttet til
tilstande.

► Plejepersonalet bruger primært app-delen, da denne giver et hurtigt overblik omkring døgnrytme etc.
Alle kørelister håndteres elektronisk og alle medarbejdere har en I-pad med på ruten, så der kan
noteres observationer med det samme. Der arbejdes med at øge undervisningen på app delen, da der
er kommet nye muligheder, såsom at relaterer observationerne til tilstande.

► Web delen bruges fortrinsvis af gruppekoordinatorer og andre ressourcepersoner, der planlægger via
kalenderen.

► Det er konstateret, at sygehusene kun kan se det faglige notat. For at sikre, at sygehuset altid har et
korrekt billede af borgerens almene tilstand og niveau af tildelt hjælp, er gruppekoordinatoren pt.
ansvarligt for at opdatere notatet. Der er en beslutning om, at der inden d. 30.9.2018 skal være
implementeret en praksis, hvor det faglige notat opdateres løbende.

► APV hjælpemidler bestilles i Care, hvorefter det dokumenteres i Nexus. Specielle arbejdsredskaber
der rekvireres via terapeuterne, fx velfærds hjælpemidler, loftlifte, elektriske bækkenstole og Rotaflex
senge, bestilles direkte i Nexus.

Det er vores vurdering, at der er beskrevet klare mål med de visiterede
indsatser, og at metoderne til opfyldelse af målene medvirker til at sikre
borgernes trivsel, samt at målene for indsatsen konkretiseres og
dokumenteres, hvor de løbende evalueres.
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Ledelse og kompetencer

► Det er vores opfattelse er der tale om en rutineret medarbejdergruppe, der udtrykker meget stor
tilfredshed med såvel arbejde som arbejdsmiljøet.

► Området oplever en tilgang af borgere, der bliver stadigt mere komplekse og til tider mere flere
forskellige problemstillinger/dobbelt diagnoser – eksempelvis psykisk syge med demens.
(psykosociale problemstillinger) Der gøres et stort arbejde for at sikre, at der det rette match mellem
medarbejdernes kompetencer og de borgere, der indgår på kørelisten.

► Tilgangen af komplekse borgere betyder dog, at der med tiden kan blive behov for at opkvalificere
personalet i håndtering af denne type borgere, særligt i relation til motivering til rehabilitering mv.
ligesom opgaveglidningen fra andre sektorer

► Driftslederen foretager løbende ledelsestilsyn gennem besøg hos udvalgte borgere. Dette ,udover
opfølgning på hjælpen, også en ledelsesmæssig indsigt i de forskellige borgertyper.

► Sygefraværsprocent er pr. 31. juli 2018 på 6,75 procent, hvoraf 2 medarbejdere er
langtidssygemeldte.

► Der opleves i stigende grad udfordringer i forhold til at rekruttere personale og særligt i
sommerferieperioden, må der anvendes ufaglært personale. Alle nye medarbejdere får et 14-dages
introduktionsprogram  og kvalitetsassistenten deltager sammen med nye medarbejdere på minimum
1 dags hjemmebesøg.

Det er vores vurdering, at der hos Hjemmeplejen Tinglev 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 2018. Politikken er
udarbejdet af Aabenraa Kommune.

► Tilsynet er gennemført anmeldt. De interviewede borgere er i samarbejde med
hjemmeplejeenheden udvalgt på forhånd, idet interviewet foregår i borgerens eget hjem.
Driftslederen var tilstede under alle interviews af borgere.

► 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.


