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Formål  
Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. tilsyns politikken 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, som er eneste medarbejder i 

driften. Firmaet drives af ægteparret, som har delt opgaverne ift. at Heidi er i driften og Palle sørger for 

dokumentering og det administrative. Herudover har tilsynsførende besøgt 2 udvalgte borgere. Telefonisk talt 

med 2 borgere. Ingen pårørende har været kontaktet. 

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. Hos Tychsen´s hjemmeservice var det besøg i dagvagten. 

Spørgeskema ift. praktiske oplysninger udsendt til leder inden tilsynet ca. 4 uger før tilsynet. 

 

Tilsynet er anmeldt. Det er et her og nu billede af firmaet. 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 firmaet den pågældende dag, 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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Generel info  

Firmaet er etableret i 1999. Tilbyder hjælp til praktiske opgaver som rengøring og tøjvask til visiterede borgere. 

Derudover kan man tilkøbe privat hjælp. 

Under tilsynsperioden har Tychsen´s hjemmeservice tilknyttet 27 borgere oplyser de. I Nexus er tilknyttet 17 

borgere.  

 

Under tilsynsperioden har Tychsen´s hjemmeservice aktuelt tilknyttet 2 medarbejdere, der ejer firmaet og 

hvoraf den ene er social og sundhedshjælper uddannet. Den anden kun ansat til administrative opgaver. 

 

Opfølgning fra sidste tilsyn  

Sidste tilsyn i 2020. Fokus på udfyldelse af APV. Anvende dokumentering.   

 

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 4   

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 3

score 2

score 1
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De 4 borgere der er talt med enten telefonisk eller som aflagt besøg på tilsynet, oplyser alle, at de er meget 

tilfredse med hjælpen. De tilbydes erstatningshjælp, hvis hjælpen aflyses eller ændres. Kun en enkelt borger har 

oplevet at få ændret en dag. De oplever alle, at det er den samme medarbejder, der leverer rengøringshjælpen. 

De oplever alle, at det er positivt, at de kender den medarbejder der kommer. Hjælpen leveres også på samme 

tidspunkt og varierer ikke mere end +/- 1 time. De kender alle til at kunne foretage bytteydelser, fleksibel 

hjemmehjælp efter §94.  

 

Tychsens hjemmeservice anvender egen oprettet borgerlisten med opmærksomhedspunkter, som specielle 

hensyn ved borger.  

 

Alle de 4 adspurgte borgere oplever, at de har et større behov for hjælp til rengøringsopgaver end de er 

bevilget. Det er alt fra ønsket hjælp til at rengøre komfur, gøre køkkenskabe rene, hjælp ud over de anviste 

kvadratmeter ift. kvalitetsstandarden, hjælp hyppigere end hver 14. dag pga. sygdom, hjælp til 

vinduespudsning, inde og udvendig samt havehjælp. Alle de adspurgte borgere enten tilkøber sig til øget hjælp 

eller får familien til at hjælpe sig.  

 

De 2 hjem der er besøgt er begge pæne, opryddelige og rene. Den ene tilkøber sig ekstra hjælp til både 

hovedrengøring, samt vinduespudsning og havehjælp. Den anden får familien til at hjælpe med at rengøre 

køkkenskabe og tilkøber sig vinduespudsning inde og udvendigt. 

 

Ingen af de adspurgte borgere føler sig ensomme. Den ene er i færd med at søge en ældrebolig i en anden 

kommune, så hun kommer tættere på sine pårørende. 

 

Det er tilsynets vurdering, at Tychsen´s hjemmeservice vægter trivsel og værdighed. Der er sammenhæng 

mellem det tilsynet oplever, når jeg møder borgere og leder samt de oplysninger, de giver. Alle adspurgte 

borgere vægter og oplever, at det er den samme medarbejder, der levere hjælpen og er glade for den hjælp der 

leveres.  

 

Der er ikke noteret observationer på borgere, hvis f.eks. der er sket bytteydelse, ændring eller aflysning af 

hjælpen. Det anbefales at det tydeligøres i dokumentationen under den relevante tilstand. 

 

 
 

 

 

 

Sundhed og Rehabilitering – Score 2  

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.  

 

Alle de adspurgte borgere klarer dele af rengøring i hjemmet selv. Borgerne deltager i rengøringen i det omgang 

de kan. Eksempelvis tørre støv af, klare tøjvask eller hjælpe med at skifte sengetøj. 

score 4
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Alle de adspurgte borgere klarer selv at komme på indkøb, besøg hos læge eller andet socialt, eller er 

kompenseret med handicapkørsel.  

 

2 ud af de 4 borgere er faldtruet. Holder sig i gang vha. daglige gåture. Kan selv opsøge åbne tilbud. Den ene er 

kompenseret med et nødkald, og begge, der er besøgt har en rollator tilkendt fra kommunen. 

 

2 af de 4 borgere har tilknyttet sygepleje til medicindosering. Har selv styr på hvilken medicin de får, kontakten 

med egen læge samt kontroltider på bl.a. ambulatorier. 

 

Tilstandshjul er udfyldt hos 9 ud af 10 screenede borgere, der er udvalgt til gennemgang under tilsynet. I 

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

tilstandene er opdateret af Tychsen. 2 borgere står med udviklende tilstand 3:2 og 3:0 i praktisk, men 

indsatsmål ikke tilknyttet og nyt aftaleskema fra 2021 med vedvarende hjælp hos den ene borger. Mangler 

således til rettelse. Ingen observationer tilknyttet. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der ikke er borgere med indsatsmål, eller observationer tilknyttet borgere i 

Tychsen. Der anbefales ved tvivl om opgaven, at tilmelde sig kommunens uddannelsestilbud i oprettelse og 

tilretning af tilstande samt oprettelse af indsatsmål med GAS score. Der aftales med Tychsen, at link til kurserne 

sendes på mail efter tilsynet.  

Der anbefales brugen af dialognet mhp leverandørens forpligtende opgaver ift. til rettelse af tilstande. Det er 

tilsynets vurdering, at Tychsen leverer hjælp ud fra aftaleskemaet og ikke orientere sig under faglig notat eller 

visitationens retningsgivende mål. Der anbefales, at Tychsen får en struktur til at orientere sig om borgerne i 

fagsystemet og tilrette tilstande og melder tilbage til visitationen, hvis f.eks. en borger med udviklende mål ikke 

opleves udviklende i praksis, således at visitationen kan få mulighed for at genvurdere deres aftaler med 

borgerne.  

 

Anmærkning: der skal ifølge kontrakten skal være oprettet indsatsmål fra leverandøren på udviklende mål fra 

visitationen. Der er 2 borgere udvalgt på tilsyn, der står med udviklende tilstand, hvor der ikke er oprettet 

indsatsmål. Tychsen bedes sammen med visitationen afklare om disse borgere fortsat skal være udviklende og i 

givet fald oprette indsatsmål samt fremadrettet sikre sig en systematik, hvor indsatsmål oprettes på udviklende 

tilstande. 

 

 
 

 

 

 

Dokumentation – Score 2   

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. 

score 2
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Tilstande er oprettet på 9 ud af 10 borgere fra visitationen.  

Der er ingen observationer fra Tychsen tilknyttet, som er relateret til tilstanden praktisk, lave husligt arbejde. 

Der er ingen indsatsmål relateret til tilstanden praktisk hjælp på de udvalgte borgere. 

Hjælpen der leveres fremgår i 2 af de 10 screenede borgere i kalenderen. Her er ligeledes angivet tider og et 

medarbejdernavn, som Heidi ikke kan forklare nærmere, da hendes ægtefælle varetager de administrative 

opgaver. Afvigelser fremgår ikke i observationer, f.eks. hvis borger aflyser hjælpen, eller der tilbydes 

erstatningsrengøring.  

Hos 2 af de screenede borger er tilstande med udviklende mål fra visitationen. Det er mål af ældre dato, der 

hverken er fulgt op fra visitationen eller Tychsen. Tychsen kan fint redegøre for de udvalgte borgere, selvom det 

ikke er noteret i fagsystemet. 

 

Tychsen oplyser, at de orienterer sig i advis via stationær computer x 2 om ugen. Har ingen håndholdte tilgange. 

De modtager besked om nye borgere via indsatspakker i deres firma e-boks.  

På udvalgte borgere er accepteret adviser til Tychsen i 9 ud af de 10 screenede borgere.  

 

En borger, der er fraflyttet kommunen mangler at blive afsluttet i fagsystemet. 2 andre har skiftet leverandør, 

men stadig tilknyttet Tychsen i aktive forløb. En borger flyttet på plejehjem, men fortsat aktiv tilknytning til 

Tychsen. Der mangler tilknytning på ca. 10 borgere, der er på Tychsens egen køreliste, men ikke er tilknyttet i 

borgeroverblikket. 

 

Tychsen oplyser, at hun ikke kan huske hvornår eller om der har været opfølgningsmøde vedrørende 

kontrakten. Tilsynsførende anbefaler, at Tychsen får en aftale med Myndigheden ift. evalueringsmøde mhp 

forventninger til dokumentering. I kontrakten fremgår, at de skal anvende omsorgssystemet, holde sig 

opdateret, samt oprette indsatsmål. Tilsynsførende efterfølgende sendt besked til Myndighedens afdelingschef, 

der har indgået aftalerne, om at forventningerne afklares. Myndigheden indkalder Tychsen fremadrettet hvert 

år til opfølgning og evalueringsmøde.  

Der informeres om dialognet og brugen af denne ift. at indhente viden om anvendelse af fagsystemet ift. at 

afslutte en borger samt tilknytte en ny borger. Der udleveres vejledning i papirs form fra dialognet. 

Der informeres og anbefales brugen af kommunens uddannelsesmuligheder via Plan2Learn, ved tvivl om 

oprettelse af indsatsmål, til rettelse af tilstande og evt. andre tiltag, der er gældende i kontrakten. Der aftales, 

at link til kurserne sendes til Tychsen. 

Indberetning og afregning foregår automatisk hver måned ift. visitationens indsatspakker. Listen er ikke 

sammenlignelig med de aktive borgere i fagsystemet, men sammenlignelig med den liste Tychsen selv har 

oprettet og arbejder ud fra samt leverer hjælpen fra. Der gives en anmærkning ift. at omsorgssystemet ikke er 

anvendt til dokumentering af planlagte besøg. Tychsen skal anvende fagsystemet og således de kørelister, der 

er tilgængelige via kalendersystemet i Nexus. Herved ville der være en dokumentation for aflagte besøg. Ved 

brug for hjælp til at anvende Nexus og kalendersystemet kan kommunens Nexus Support være behjælpelig på 

lokal nr.: 7913. 

 

 
 

 

score 2
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Ledelse og kompetencer – ingen score, er et enkeltmands firma. 

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.  

 

Familieejet firma, hvor Heidi er i driften og Palle sørger for de opdaterer sig i fagsystemet. 

 

Ejer var ikke bekendt med kommunens KUC tilbud i f.eks. oprettelse af tilstande, rehabilitering og indsatsmål. 

Aftalt vejledning eftersendes. Vil afklare med Myndighedschefen om det er relevant for kontrakten. 

 

Var ikke bekendt med dialognet ift. arbejdsgange og aftaler. Vejledning udleveret ift. oprettelse af adgang og 

support til at navigere rundt på dialognettet. 

score 2 

 
 

 

Inddragelse af pårørende –ikke relevant for de udvalgte borgere 

Der er ikke så mange kontakter med pårørende, da det er stabile, afklarede borger forløb, der er tilknyttet. Hvis 

der er udfordringer, der arbejdes med, tilknyttes borgeren som oftest en hjemmeplejegruppe, der har 

kontakten med de pårørende.   

 

 
 

 

 

Tilsynets konklusion    

På baggrund af interview med borgere og én af de to ejere af Tychsen´s hjemmeservice, samt observationer og 

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer tilsynet samlet set, at Tychsen´s hjemmeservice delvist 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 udtrykte tilfredshed med den leverede hjælp og de individuelle hensyn, der bliver taget til 

den enkelte. Hjælpen leveres på aftalte tidspunkter og altid den samme medarbejder. 

 

Der er afvigelser ift. leveret data i dokumentationen og den kontrakt, der er indgået med Aabenraa kommune. 

Der sker i følge kontrakten opfølgning, hvor Myndigheden indkalder til møde med leverandøren efter behov. 

score 

score 
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Dette møde ikke afholdt, eller går så langt tilbage, at Tychsen ikke husker dette. Tilsynsførende sender besked 

til Myndighedens kontraktindehaver mhp at afklare forventninger ift. dokumentationen og en handleplan. 

 

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 Tychsen´s hjemmeservice 2,6:  

 

 

 
 

 

 

 

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 via sekretær 

rihp@aabenraa.dk  

 

 

 

Godkendt med anbefaling og/eller anmærkning  

Tychsen´s hjemmeservice er godkendt med en anmærkninger og flere anbefalinger. 

 

Anmærkning: der skal ifølge kontrakten være oprettet indsatsmål fra leverandøren på udviklende mål fra 

visitationen. Der er 2 borgere udvalgt på tilsyn, der står med udviklende tilstand, hvor der ikke er oprettet 

indsatsmål. Tychsen bedes sammen med visitationen afklare om disse borgere fortsat skal være udviklende og i 

givet fald oprette indsatsmål samt fremadrettet sikre sig en systematik, hvor indsatsmål oprettes på udviklende 

score 2,6  

mailto:rihp@aabenraa.dk
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tilstande. Tilsynsførende beder om en tilbagemelding inden udgangen af januar 2023 ift. de to borgere udvalgt 

på tilsyn. 

Myndigheden er orienteret om tilsynet, både ift. anmærkninger og anbefalinger og vil fremadrettet indkalde 

Tychsens hjemmeservice til dialog- og evalueringsmøde mindst 1 x årligt.  

Der informeres og anbefales brugen af kommunens uddannelsesmuligheder via Plan2Learn ved tvivl om 

oprettelse af indsatsmål med GAS score, til rettelse af tilstande og evt. andre tiltag, der er gældende i 

kontrakten. Der aftales, at link til kurserne sendes til Tychsen. 

 

Anmærkning: ift. manglende afslutning af borgere i Nexus samt sikre sig at aktive borgere fremgår i kørelisten 

ift. aflagte besøg. Tilsynsførende beder om en tilbagemelding inden udgangen af januar 2023. 

Tychsen skal anvende de kørelister, der er tilgængelige via kalendersystemet i Nexus. Herved vil der være en 

dokumentation for aflagte besøg. Ved brug for hjælp til at anvende Nexus og kalendersystemet kan 

kommunens Nexus Support være behjælpelig på lokal nr.: 7913. 

Der informeres og anbefales brugen af dialognet ift. leverandørens forpligtende opgaver og anvendelse af 

fagsystemet ift. at afslutte og tilknytte en borger. Der udleveres vejledning i papirs form fra dialognet, 

oplysninger om adgang og oprettelse til dialognet, under tilsynet. 

Der anbefales, at Tychsen´s hjemmeservice, anvender og opdatere sig i fagsystemet og noterer oplysninger 

under de rette felter, så viden kan deles med kollegaer, hvor det er relevant. Bl.a. observationer tilknyttet 

tilstanden Praktisk hjælp ved f.eks. bytteydelser, ændringer af hjælpen, ændringer af borgers evne til at være 

deltagende i hjælpen eller aflysning af hjælpen. Ligeledes et øget samarbejde med visitationen om dialog ved 

borgere, hvor der er tvivl om hvad der forventes af den leverede hjælp og om hjælpen skal leveres som 

udviklende eller vedvarende.  

 

 

 

 

 


