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Formål  

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. tilsynspolitikken 2022.  

Formålet med tilsynet er at sikre, at leveranddøren lever op til leverandørkravene og de 

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

besluttet samt, at hjælpen leveres med en faglig forsvarlig kvalitet. 

 

Kvalitetstemaer: 

 Trivsel og værdighed 

 Sundhed og rehabilitering 

 Dokumentation 

 Samarbejde med og inddragelse af pårørende 

 Ledelse og kompetencer 

 Tilbudsportal og plejehjemsoversigt- gælder kun plejehjem 

 

 

Tilsynsmetode og score  

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

samt 3 medarbejdere, heraf en forflytningsvejleder og en elevansvarlig. Herudover har 

tilsynsførende besøgt 2 udvalgte borgere, telefonisk talt med 3 borgere og telefonisk med 2 

pårørende. 

Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et 

spørgeskema/spørgeguide med uddybning af relevante områder. 

 

Tilsynene kan være aflagt gennem flere besøg, og på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen 

afhængig af hvad der har været muligt og relevant. I Svanepleje var det besøg i dagvagten. 

Spørgeskema ift. praktiske oplysninger udsendt til leder inden tilsynet ca. 5 uger før tilsynet. 

 

Tilsynet er anmeldt. Det er et her og nu billede af distriktet. Tilsynet baserer sig på stikprøver 

samt data fra Nexus. Der er screenet 10 tilfældige borgere i Nexus. 

Tilsynet er et udtryk for den helhed, som er oplevet igennem interviews, observationer samt 

datatræk fra Nexus. Således den tilsynsførendes oplevelse af sammenhæng af distriktet den/de 

pågældende dage, der har været aflagt tilsyn. 

 

Score 

For hvert kvalitets tema, der undersøges under tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er 

den bedste. Således fremgår det af figuren under hvert tema og tilsynets konklusion, i hvor høj 

grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. Figurens farve og score tal således udtryk for 

kvaliteten på de valgte temaer og indikatorer. Jo mørkere farver og høje score, jo bedre kvalitet. 
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score 4
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Generel info  

Under tilsynsperioden har Svanepleje aktuelt tilknyttet af medarbejdere:  

 

Social og sundhedsassistenter: 7 

Social og sundhedshjælpere: 30 

Pædagogisk assistent:  5 

Ufaglærte:    8 faste medarbejdere og 7 afløsere 

Administrativt personale:  5 

 

Daglig leder er uddannet social og sundhedsassistent. Har lederuddannelse. 

 

 

 

Opfølgning fra sidste tilsyn  

Arbejdet med livshistorien. Medicinhåndtering og generelt Nexus undervisning som 

kvalitetsudviklende tiltag. 

Anbefalet undervisning i magtanvendelsesregler fra tilsyn 2021. 

 

 

Kvalitetstema 

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2022, som er: 

Trivsel & Værdighed, Sundhed og rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, 

Tilbudsportalen/Plejehjemsoversigten (gælder kun plejehjem), Inddragelse af og samarbejde med 

pårørende. 

 

 

Trivsel og værdighed – Score 3 

Det er afgørende for kvaliteten, at de leverede indsatser og valgte metoder matcher målgruppens 

behov, samt borgerne mødes med respekt for individuelle ønsker og behov. Indsatserne 

understøtter borgerens trivsel i hverdagen, bl.a. ved et øget opmærksomhed på ensomhed og 

mistrivsel. Indsatsen skal ligeledes understøtte borgerens ønske om udvikling og deltagelse i 

fællesskaber og meningsfulde aktiviteter med mindst mulig indgriben i de personlige rettigheder. 

 

score 2

score 1
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To af de 5 borgere, der har været kontakt til under tilsynet, oplever mange forskellige 

medarbejdere. I kalenderen hos 2 tilfældigt udvalgte borgere fremgår hos den ene 4 forskellige 

medarbejdere ud af 5 besøg på én dag. Hos en anden borger fremgår de samme to medarbejdere 

til praktisk hjælp i kalenderen elektronisk, men borger oplyser, at det ikke kun er de to, der 

leverer hjælpen. Svanepleje oplyser, at det ikke er retvisende ift. medarbejdernavne i kalenderen. 

Når der kommer afløsere fungerer det ikke så godt, oplyser 4 ud af 5 adspurgte borgere. De er 

ikke så grundige med rengøring og spørger om mange ting og hvor tingene er. 2 ud af de 

adspurgte borgere oplever flere udlændinge, der kan være svære at tale med og forstå. To af de 

udvalgte borgere, der er talt med haft ringet og klaget til Svaneplejes kontor, da hjælpen udeblev. 

Den ene oplyser, at det er 3. gang på ½ år hun klager. Dette fremgår ikke under observationer i 

deres journaler.  

Medarbejderne oplever, at de som oftest kommer hos de samme borgere og ruter. 

 

En borger oplyser, at hendes søn hjælper med alle økonomiske forhold og kan tage kontakt til 

omverdenen ved behov, da hun har nedsat hørelse. Sønnens opgaver fremgår ikke i journalen.  

En anden borger oplyser, at alle hendes 5 børn hjælper med praktiske opgaver som tøjvask, 

indkøb, kører til diverse undersøgelser og frisør. Deres hjælp fremgår ikke i journalen. 

3 ud af de 5 borgere tilkøber sig ekstra rengøring til bl.a. vinduespudsning, inde og udvendigt. En 

borger får hjælp fra familien. Begge hjem der er besøgt, er pæne, opryddelige og rene.  

Der tilbydes erstatningshjælp hvis Svanepleje aflyser deres tid. 2 borgere oplyser, at de ikke 

orienteres om ændring i tider og at det kan variere mere end +/- 1 time.  

 

Borgerne oplever, at det er let at komme i kontakt med Svanepleje ved besked om ændringer i de 

aftalte tider. Alle borgere oplyser, at de medarbejdere, der kommer i deres hjem er søde og 

venlige. 

 

Ved ensomme borgere er medarbejderne opmærksomme, og henviser til f.eks. besøgsven gennem 

Røde Kors. Én af de 5 borgere, der er talt med føler sig ensom og er tilknyttet ensomhedsledsager.  

 

Ved terminale borgere har Svanepleje anvendt Vågetjenesten. Ligeledes har Svanepleje selv 

udarbejdet et skema ift. ”min sidste vilje”, ift. at notere borgers ønsker ved livets afslutning.  

 

Én af de udvalgte borgere, deltager i indkøbsordning hver uge, hvor hun bliver afhentet. Nyder 

dette selskab.  

Flere af de borgere, der er udvalgt på tilsyn er tilknyttet træningsenheden og oplever aktiviteter 

uden for hjemmet. Flere borgere har sygepleje og kommunal leverandør til pleje. 

 

Tilsynsførende vurdere, at der ikke er overensstemmelse mellem det Svanepleje gerne vil levere 

ift. de samme medarbejdere hos borgerne i 3 ud af de 5 udvalgte og adspurgte borgere, og 

borgernes oplevelse af den leverede hjælp. Der er ikke overensstemmelse med udvalgte borgers 

journaloplysninger omkring klage og manglende levering af hjælp, samt flere forskellige 

medarbejdere og det der er noteret i kalenderen. Tilsynsførende anbefaler Svanepleje, at være 

opmærksom på, at det skal noteres, når der er afvigelser ift. den leverede hjælp. Der henvises til 

kontrakten mellem kommunen og Svaneplejen samt Kvalitetsstandarden for hjemmehjælp ift. 

leverandøraftaler ift. oplysning om ændring i den aftalte tid. Svanepleje oplyser, at de er 

opmærksomme på problematikken, og oplyser, at der ved en sygemelding vil skulle kontaktes op 

til 15 borgere, og her prioriteres, at plejen bliver omfordelt og således kan de praktiske hjem få 

senere besked end hjælpen skulle leveres. 

 

Der er fokus på at forebygge magtanvendelse. Arbejder konfliktnedtrappende. Arbejder 

anerkendende og med god kommunikation. Medarbejdere oplyser om 2 udfordrende borgere og 
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hvordan de i døgnrytmeplanen notere tiltag for at forebygge magtanvendelse. Der har ikke været 

anvendt magt. Reglerne samt procedure og indberetning er delvist kendte for medarbejderne. De 

oplyser, at indberetning sker gennem leder. Oplyser det er længe siden de har haft drøftet de 

forskellige typer magtanvendelsesregler. Leder er bekendt med regler og indberetning. 

 

Tilsynet anbefaler, medarbejderne får øget viden om magtanvendelse og hvordan de skal 

forholde sig hvis de oplever dette. Samme fokus var på tilsyn i 2021, som der ikke er fulgt op på. 

 

 
 

 

 

 

Sundhed og Rehabilitering – Score 3 

Indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i ”den rehabiliterende tilgang” med inkludering af 

sundhed i opgaveløsningen, og med borgeren som den aktive medspiller.  

Det er væsentligt, at indsatserne koordineres tværfagligt med fokus på at udvikle og/eller bevare 

borgerens egne ressourcer, så borgerne så selvstændigt som muligt, mestrer eget liv.  

 

Indsatshjulet er udfyldt hos de 10 borgere, der er udvalgt til gennemgang under tilsynet. De 

beskriver på en tilfredsstillende måde, inddragelse af borgerens ressourcer i hverdags aktiviteter. I 

tilstande fremgår via scoring af tilstande om borgers tilstand er vedvarende eller udviklende. Hos 

udvalgte borgere er 3 med udviklende tilstande. Det fremgår i handlingsanvisning hvad borgers og 

medarbejders opgaver er, for at støtte borger i at forblive selvhjulpen. Der er 1 ud af de 10 

borgere, der har indsatsmål oprettet af Svanepleje. Disse mål er ikke tilknyttet tilstande og der er 

ingen handlinger relateret eller opfølgningsdato. De fleste udviklende handlinger er indarbejdet i 

deres døgnrytmeplan. En borger er tilknyttet et rehabiliteringsforløb og indsatsmål fra 

træningsenheden. Handlinger på målet fremgår i døgnrytmeplanen. Medarbejderne oplyser, at de 

ikke opretter indsatsmål, men lederen har deltaget i undervisning og anden medarbejder oplyser 

hun er tilmeldt til november. 

 

En borger bor i 2 plan og fået en ældrebolig, da hun har været faldet x flere.  

En borger står registreret som udviklende i tilstanden personlig pleje, men der er ikke et 

indsatsmål fra Svanepleje på hvordan der arbejdes udviklende med borger. 

 

Borger udvalgt på tilsyn får hjælp til vægtmåling. Der mangler mål for dette, samt handlinger, der 

relatere sig til indsatsen. Borger kan ikke selv redegøre for hvad hendes vægtmål skal være. Hun 

oplyser, at være småt spisende, deler sine madportioner, og drikker saft eller vand i løbet af 

dagen, som familien hjælper hende med at minde om at drikke. Har sår og forbinding på sine ben, 

efter flere fladepisoder. Sygeplejen er også tilknyttet. Borger selv fravalgt dagligt hjælp.  

 

Alle borgere med hjælp til medicin givning har relevante handlingsanvisninger, der er tydelige i 

døgnrytmeplanen. 

 

Flere medarbejdere har rehabiliteringsforløb via kurser fra kommunens uddannelses tilbud. Der er 

god forståelse og gode eksempler fra medarbejderne på rehabiliterende forløb.  

 

score 3
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Én ud af de 10 screenede borgere har livshistorien udfyldt, også selvom det hos flere af de 

udvalgte borgere er tale om borgere med specielle behov, hvor oplysningerne på tværs ville være 

relevante. Flere af informationerne fremgår i døgnrytmeplanen. 

Ingen af de screenede borgere har oprettet aftaler om inddragelse af pårørende, også selvom flere 

borgere oplyser, at der er aftaler. Der henvises og anbefales fokus på dette jf. ”strategi for 

samarbejde med pårørende” og oplyses om, at der er et felt i fagsystemet, hvor det kan fremgå 

under, generelle aftaler.  

 

Tilsynet vurderer, at man orienterer sig fra Svanepleje via døgnrytmeplanen og den er i alle 

udvalgte borgere opdateret og meget velbeskrevet. Der savnes indsatsmål på udviklende tilstande. 

Der informeres og anbefales brugen af kursusmuligheder gennem Plan2Learn om oprettelse af 

indsatsmål. Der er allerede en proces i gang fra ledelsen omkring dette fokus og de er bekendte 

med kursustilbud. Det har været en prioritering ift. rekrutteringsvanskeligheder samt en fusion 

med andet firma. Et fokus på indsatsmål vil fremme mulighederne for den enkelte borger, ift. at 

klare sig mest mulig uden indgriben, samt et mål med den hjælp der leveres. Det fremgår af 

kontrakten med kommunen, at det er en forventning, at der oprettes indsatsmål. 

 

Tilsynsførende anbefaler fokus på livshistorien, og lederen viser flere udfyldte skemaer, der tages 

med ud til borgerne, som mangler at blive lagt i Nexus. Tilsynsførende oplyser, at de gerne må 

indscanne dokumenterne og notere i feltet under lishistorien, at der ligger et dokument. Det ville 

kunne lette deres arbejdsgang, så de ikke skal dobbeltdokumentere. 

I forhold til udvalgt borger på tilsynet, anbefaler tilsynet, at der skal være dokumentation for 

hvad målet er med den leverede ydelse, vægtmåling. Her kunne med fordel anvendes 

tærskelværdier samt brugen af opgaver ift. opfølgning af målet.  

 

 
 

 

 

 

Dokumentation – Score 4 

Det er afgørende for kvaliteten af indsatsen, at der beskrives klare mål med de visiterede 

indsatser, og at metoderne til opfyldelse af målene medvirker til at sikre borgernes trivsel. Et 

væsentligt led heri er, at målene for indsatsen skal konkretiseres og dokumenteres i Nexus, hvor 

de løbende evalueres. 

Korrekt anvendelse af Nexus er en forudsætning for at kunne yde den bedst mulige indsats, såvel 

monofagligt som tværfagligt og tværorganisatorisk samt en forudsætning for borgernes 

retssikkerhed. 

 

Der arbejdes ikke med selvevaluering af enhedens dokumentationspraksis, men 

selvevalueringsskemaerne er kendte og leder ved de er tilgængelige på dialognet. Hos udvalgte 

borgere er døgnrytmeplanen opdateret, men der mangler generelt oprettelse af indsatsmål. 

 

Der er hos flere udvalgte borgere dokumenteret samarbejde på tværs, med både sygeplejen, 

træningsenheden, ensomhedsmedarbejdere og træningsenheden. Der er eksempler på 

tilbagemeldinger til visitationen på advis med dokumenteret handlinger i observationer. 

 

score 3
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Der er introduktion til alle nyansatte samt ufaglærte medarbejdere. Her fremgår dato og ansvarlig 

medarbejder for gennemgang af uddelegerede sygeplejeopgaver, og en ufaglært må først 

varetage opgaven, når disse er gennemgået og set udført af en faglært medarbejder.  

Medarbejderne oplyser, at de orienterer sig i døgnrytmeplanen, observationer og advis. Der 

opleves fra medarbejderne, at det kan være svært at nå at dokumentere i løbet af dagen. Der er 

ikke afsat ekstra tid til dette. 

 

Stikprøvekontrol viser, at der ved de enkelte borgere er delvist dokumentering i observationer og 

døgnrytmeplan. Tilstande udfyldt. Flere mangler opdateringer. Der savnes observationer på 

afvigelser af den udførte/tilbudte hjælp. 

 

Tilsynet anbefaler, at der bør være et fokus på at anvende indsatsmål og aftaler med pårørende. 

Udfyldelse af livshistorie er der proces igangværende. At oplysningerne dokumenteres i de rette 

felter i fagsystemet. 

 

 
 

 

 

 

Ledelse og kompetencer – Score 4  

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af de leverede indsatser er en kompetent og ansvarlig 

ledelse. En ledelse, der arbejder med faglig udvikling, herunder inddragelse af civil samfundet og 

velfærdsteknologi, har fokus på medarbejder trivsel, vægter den gode dialog og dermed fremmer 

effektiviteten og kvaliteten på tilbuddet. Det er af afgørende for kvaliteten af indsatsen, at 

tilbuddets samlede kompetence (uddannelse, erfaring og viden) løbende tilpasses, så de matcher 

borgernes aktuelle behov.  

 

Svanepleje har haft en sygefraværsprocent på 4 - 7 %.  

 

De fleste medarbejdere har været indkaldt til undervisning i rehabilitering. 

Medarbejderne føler sig klædt på til at varetage deres opgaver. De efterspørger øget tid til 

dokumentering. 

 

Leder er bekendt med kommunens øvrige KUC tilbud i f.eks. oprettelse af tilstande og indsatsmål. 

 

Alle nyansatte gennemgår introduktionskursus ved kvalitetsassistenten. 

 

Der planlægges MUS samtaler i 2022. Ingen af de adspurgte medarbejdere har endnu deltaget i 

MUS. Der er personalemøder, hvor relevante faglige emner har været drøftet. Der er IPad til alle 

medarbejdere med elektronisk køreliste og en forventning om, at dokumentere umiddelbart efter 

endt besøg hos borger.    

 

Der er ingen igangværende velfærdsteknologiske afprøvninger, men forflytningsvejleder deltager i 

de møder de indkaldes til og holder sig opdateret.  

 

Der er forflytningsvejleder, elevansvarlig og planlægger. Der er aktuelt 3 elever.  

 

score 4
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Ledelsen er opmærksom på klager fra borger og pårørende og oplyser, at de vanligt vil 

dokumentere dem under observationer. De oplever, at fusionen med et andet firma, har krævet en 

forventningsafstemning ift. gældende serviceniveau.  

Ledelsen oplyser, at der årligt er møde med visitationen og denne dialog opleves meget positiv. 

Ligeledes opleves, at ledelsen når tager første besøg hos ny kompleks borger, fungere det bedst 

ift. forventningsafstemning.  

Det opleves positivt for samarbejdet, at visitationen efter øget fremskudt visitering får afdækket 

borgers behov for hjælp og hjælpemidler i højere grad end tidligere, hvilket giver tilfredse borgere.  

 

Tilsynsførende bemærker, at der er 8 faste ufaglærte medarbejdere ud af 42 i driften. Det svarer 

til 19 % af det samlede årsværk. Kontrakten siger max 10 % ufaglærte på årsværk og max 50 % i 

en vagt. Ledelsen oplyser, at de har orienteret Myndigheden som kontraktindehaver. Er udfordret 

af rekrutteringsvanskeligheder med faglært personale. Der oplyses, at der ikke er under 50 % 

ufaglærte i en given vagt. Der er 2 nattevagter som begge er faglærte.  

 

Tilsynet anbefaler fokus på tid til dokumentering til medarbejderne. 

Tilsynet anbefaler at Svanepleje får struktureret arbejdet med indsatsmål, og generelt 

dokumentering i fagsystemet, så oplysninger indtastes de rette steder, så de kan deles på tværs af 

enhederne. Det er hele fælles sprog 3 tankegangen. Særlig fokus på indsatsmål, aftaler med 

pårørende og livshistorien.  

Tilsynet anbefaler fokus på, at medarbejderne ved hvad de skal reagere på ved en bestilt opgave 

om f.eks. vægtmåling. Her kan med fordel anvendes tærskelværdier og opfølgning ved brugen af 

opgaver.  

 

• score 2 

 
 

 

 

Inddragelse af pårørende – Score 4 

Pårørende oplever, at det er let at få kontakt med Svanepleje. Medarbejderne opleves søde og 

venlige, og lette at komme i kontakt med. Pårørende haft klaget på vegne af sin mor, hvor 

rengøringshjælpen ikke har været udført tilfredsstillende. Herefter opleves en bedring.  

Pårørende, der er talt med oplever, at fusion med anden leverandør, har betydet nedsat omsorg 

for sin mor. Oplever, at Svanepleje gerne vil lytte og gøre det bedre, men oplever ikke det fungere 

som tidligere. Hendes mor er dog tilfreds og vil ikke skifte leverandør. 

Der mangler dokumentering i fagsystemet ift. samarbejdsaftaler med pårørende.  

 

 

 
 

 

 

score 4

score 4
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Tilsynets konklusion – Score   

På baggrund af interview med borgere, medarbejdere, leder og pårørende samt observationer og 

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer tilsynet samlet set, at Svanepleje lever op til 

Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. 

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

selvbestemmelsesret. De interviewede borgere samt pårørende udtrykte delvist tilfredshed med 

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

 

Figurens farve og score tal således udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. 

Jo mørkere farver og høje score, jo bedre kvalitet. 

 

Gennemsnit score for Svanepleje 3,7:  

 

 

 

 

 

Hørings- opfølgnings- og formidlings proces 

 

 Beskrivelse 

 1 Tilsynsenheden udfærdiger skriftlig tilsynsrapport inden for 

15 arbejdsdage efter det uanmeldte tilsyn har fundet sted. 

 2 Tilsynsenheden sender rapporten til lederen af den besøgte 

enhed til kommentering af eventuelle faktuelle fejl. 

Lederen sender rapporten retur til tilsynsenheden indenfor 

14 dage. 

 

 

Opfølgning og formidling 

 Beskrivelse 

 1 Lederen af enheden sørger for at den endelige og godkendte 

tilsynsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

 

 

 

Godkendt med anbefaling og/eller anmærkning  

Svanepleje er godkendt med anbefalinger om,  

- at oprette indsatsmål, både udviklende og vedvarende. Der er anbefalet øget brug af 

kommunens uddannelsestilbud (KUC) inden for indsatsmål med GAS score, hvilket leder 

oplyser de vil benytte. Da leder oplyser, at der allerede er en proces igangværende omkring 

oprettelse af indsatsmål, vil tilsynsførende gerne have en tilbagemelding inden 1. marts 

score 3,7
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2023 hvordan det går oprettelse af mål. Herefter vil tilsynsførende udvælge borgere og 

følge op på om der er tilknyttet indsatsmål.  

- at udfylde livshistorien, hvor det giver mening, at dele de oplysninger de indhenter om 

borgers livshistorie til gavn tværfagligt. Må gerne indscanne dokumenter og henvise til 

disse. 

- at dokumentere aftaler med pårørende i fagsystemet under generelle aftaler, jf. ”strategi 

om samarbejde med pårørende”.  

- at der dokumenteres afvigelser, ændring af hjælpen samt klager fra borgere og pårørende.  

- at der jf. kvalitetsstandarden for hjemmehjælp, informeres om afvigelser mere end +/- 1 

time ift. den aftalte hjælp. 

- hos udvalgt borger sikre sig mål med vægtmåling og hvad der skal reageres på. Der kan 

med fordel anvendes tærskelværdier og opfølgning ved brugen af funktionen opgaver. 

- at de er bekendt med, at antallet af ufaglærte er højere end angivet i kontrakten. 

Tilsynsførende sender besked til kontraktindehaver. Ledelsen oplyser, de også har 

orienteret Myndigheden.  

 

 


