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Formål 
Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsyns-politikken 2020.   
Formålet med tilsynet er at sikre, at leveranddøren lever op til leverandørkrav og de 

kvalitetsstandarder for den leverede pleje- og omsorgsindsats, som kommunalbestyrelsen har 

besluttet samt at hjælpen levers 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, direktør samt 

1 medarbejder. 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 
Hjemmeservice Syd er godkendt som leverandør af praktisk hjælp i Haderslev, Aabenraa og 

Tønder kommune.   
Hjemmeservice Syd er en del af Landbrugsvikarsyd.   
Firmaet har adresse i Toftlund.  
Under tilsynsperioden har Hjemmeservice Syd haft tilknyttet 47 kommunale borgere.  
Firmaet har ansat 9 medarbejdere; 8 social- og sundhedshjælpere og 1 ufaglært. 1 daglig 

leder, 1 administrativt personale og 1 salgsleder. Daglig leder er Birgit Skovsende, som 

under tilsynsbesøget er fraværende pga. barsel. Stedfortræder er salgsleder Hanne 

Westergaard. 

 

 

Opfølgning fra sidste tilsyn 
Der var ikke anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn i 2015. Siden tilsynet har 

Hjemmeservice Syd haft fokus på at få udfærdiget APV beskrivelser i Nexus. Dette er nu 

oprettet ved alle borgere. 

 

 

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

interviewede borgere udtrykte en stor tilfredshed med deres hjælpere. Enkelte har tidligere 

oplevet udskiftning i personalet, men det har ikke været et problem siden det blev påtalt. 

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 praktiske opgaver. Nogle 

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

opgaverne selv. Flere borgere deltager i form af, at de gør klar til at personalet kommer, f.eks. 



stiller støvsuger frem o.lign. Borgerne oplyser samstemmende, at den praktiske hjælp er en 

lettelse i hverdagen. Det bevirker, at de lettere magter andre personlige og praktiske opgaver.   
Personalet oplyser, at de er ekstra opmærksomme på borgere, der hverken får personlig pleje 

eller sygepleje i hjemmet. 

 

 

Dokumentation 
Medarbejdere dokumenterer ikke i Nexus. Det gør alene leder eller administrativ medarbejder. 

Oplever personalet ændringer i hjemmet eller andre forhold, der giver anledning til bekymring, 
får leder besked samme dag. Leder tager telefonisk kontakt til relevant sundhedspersonale i 

kommunen.   
De kontaktede borgere har ikke anført bemærkninger under observationer eller i advis. Leder 

oplyser, at de noterer i Nexus ved alvorligere ting. Det aftales, at telefonisk kontakt til f.eks. 

kommunal sygepleje notes i Nexus fremover.   
Stikprøvekontrol viser, at Hjemmeservice Syds besøg er anført i borgers kalender. 

 

 

Ledelse & kompetencer 
Ved personaleansættelse indhentes straffeattest og personalet underskriver en tavshedsattest.   
Medarbejderne får ved ansættelsen udleveret en håndbog med alle relevante oplysninger.  
  

Ved sygdom indkaldes afløsere. Ved planlagt ferie, får borgerne besked om, hvem der afløser. 

Der er telefonisk døgnvagt, så personalet kan altid komme i kontakt med leder, hvis der opstår 
problemer i et hjem.   
Medarbejderne har deres egen kørerute, der fremgår på en App på mobiltelefonen. På Appen 

noteres bemærkninger, hvis der er særlige forhold i hjemmet, som der skal tages hensyn til. 

På den måde er medarbejderen bedst muligt klædt på til at møde borgeren og hjemmet.  
Medarbejderne kører ud fra deres egen bopæl, og har egne arbejdsredskaber med i bilen. 

Nye/rene arbejdsredskaber hentes på kontoret, og medarbejderen bestemmer selv, om de 

vasker hjemme eller afleverer brugte klude på kontoret.  
Den interviewede medarbejder oplever, at Hjemmeservice Syd er en dejlig arbejdsplads med 

et godt arbejdsmiljø.  
  

Der afholdes personalemøde hver 2. måned, hvor der bliver spurgt til evt. ønsker om 

kursuser. Medarbejder oplyser, at ledelsen er lydhøre overfor personalets ønsker.   
  

Hjemmeservice Syd har indarbejdet en praksis med at udsende en detaljeret 

tilfredshedsundersøgelse ca. hver 4 måned. Resultatet drøftes leder og medarbejder imellem. 

 

 

Tilbudsportalen/Hjemmeside 
Relevante oplysninger forefindes på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 

 

 

Inddragelse af borgerne 
Når Hjemmeservice Syd får en ny borger, afholdes der en telefonisk opstartssamtale med 

tilbud om fysisk møde inden den praktiske hjælp starter. Det er dog yderst sjældent, at dette 

ønskes. 

 

 



Tilsynets konklusion 
På baggrund af interview med borgere, medarbejder, direktør og leder samt stikprøvekontrol 

af dokumentation, vurderer tilsynet samlet set, at Hjemmeservice Syd lever op til Aabenraa 

Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau.  
  

Hjælpen leveres på en måde, der understøtter det enkeltes menneskes trivsel og 

selvbestemmelsesret. De interviewede beboere  

udtrykte alle stor tilfredshed med den praktiske hjælp, og de individuelle hensyn, der bliver 
taget til den enkelte.   
  

Borgerne hos Hjemmeservice Syd oplyser, at hjemmehjælperne fremstår venlige, 

imødekommende og lydhøre over for borgernes individuelle ønsker. Ligeledes opfordrer 

hjemmehjælperne i nogen grad borgerne til at være deltagende. 

 

 

Godkendt uden anbefaling og anmærkning 
Hjemmeservice Syd er godkendt uden anbefalinger eller anmærkninger.  


