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Overordnet vurdering 
Tilsynsførende har på vegne af Middelfart Kommune foretaget lovpligtigt socialfagligt tilsyn og 

internt sundhedsfagligt tilsyn hos kommunal leverandør af hjemmepleje i Middelfart. Tilsynsfø-

rende er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, 

som er indsamlet gennem observationer, skriftligt materiale og interviews. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, Ejby hjemmepleje leverer en faglig god pleje til borge-

re i Middelfart. Leder og medarbejdere er engagerede og arbejder med pleje og omsorg ud fra 

kommunens værdier. Medarbejdere og lederen fortæller, at deres mål er, at borgerens lykkes. 

Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med det personale, der kommer og leverer de ydel-

ser, de er bevilliget.  

Tilsynet vurderer, at Ejby hjemmepleje lever op til Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder 

og serviceniveau, og hjælpen leveres med god faglig kvalitet med fokus på at tilpasse hjælpen 

efter borgerens funktionsniveau. Tilsynet vurderer, at der med hensyn til dokumentation skal 

arbejdes systematisk med dokumentationspraksis for at opnå et kvalitetsløft. 

Generelle oplysninger 
Navn og adresse Ejby Hjemmeplejegruppe 

5500 Middelfart 

Leder Hanne Vestergaard 

Dato og tidspunkt for tilsyn 03.11.2020, kl. 08.30 – 13.30 

Målgruppe Borgere der modtager hjemmepleje 

Deltagere i interviews  Leder 

 3 borgere og 1 pårørende 

 3 medarbejdere (2 SSA og 1 SSH) 

Udfører af tilsyn og rapport  Kvalitets – og udviklingskonsulent Herdis 

Povlsgaard 

 Sygeplejerske Tanja Rønnow Andersen 

 

Aktuelle vilkår 
Der har været samme ledelse i teamet i en længere årrække. Teamet er midlertidigt omplace-

ret i andre bygninger, mens deres egne faciliteter er under ombygning. Leder fortæller, at der 

er kommet flere socialt udsatte og psykisk sårbare borgere i målgruppen for hjemmepleje.  

Der er fokus på implementering af Nexus, TOBS og rehabilitering. 

Der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn. 

Tilsyns temaer og score 
I tilsynet er der undersøgt og scoret ud fra følgende temaer: 

 Dokumentation  

 Pleje, omsorg og praktisk bistand 

 Kommunikation og adfærd 

 Tidlig opsporing og sundhedsfremme 
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 Rehabilitering  

Hvert tema kan score fra 1-5, hvor 5 er særligt tilfredsstillende, og 1 er ikke tilfredsstillende. 

Se uddybbende beskrivelse i bilag I. 

Derudover laves der opfølgning på sidste tilsyns anbefalinger. 

Vurdering af hvert enkelt tema 
 

Tema Score Begrundelse og vurdering 

Pleje, omsorg og 

praktisk hjælp 

4 Tilsynet vurderer, at Ejby hjemmepleje i meget tilfredsstillen-

de grad grad lever op til indikatorerne. Alle tre borgere giver 

udtryk for, at de er meget tilfredse med den hjælp, som de 

modtager.  
 

Medarbejderne er bekendte med kvalitetsstandarderne og 

arbejder med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov 

indenfor de afstukne rammer. 

 

Tilsynet vurderer, at borgerne modtager relevante pleje- og 

omsorgsydelser, som svarer til deres aktuelle behov. Samtidig 

vurderes det at omsorg og praktisk hjælp leveres efter god 

faglig kvalitet og standard med fokus på borgerens ressourcer 

og ønsker. 

 

Hos en borger er der blevet gjort rent på dagen for tilsynet. 

Der dufter af rengøringsmiddel ved ankomst til boligen. I 

badeværelset er der støv-fnuller bag døren på badeværelset.  

 

Der arbejdes med kompetenceplaner for at sikre, at 

medarbejderne er i besiddelse af kompetencer til de opgaver, 

der løses hos borgeren. Medarbejderne giver udtryk for, at i 

tilfælde hvor en sygeplejerske uddelegerer en opgave, som 

social- og sundhedsassistenten ikke føler sig kompetent til, 

beder man om en oplæring eller om at sygeplejersken selv 

udfører opgaven. Der kan opstå længerevarende dialog med 

sygeplejen om dette, og det kan betyde, at man føler sig 

presset til at tage en opgave, som medarbejderen ikke helt 

føler sig kompetent til.  

 

Medarbejdere og leder giver udtryk for at andelen af socialt 

udsatte og psykisk sårbare borgere, som modtager hjemme-

pleje i området, er stigende. Medarbejderne efterlyser kompe-

tenceudvikling i fx konflikthåndtering til at imødekomme disse 

borgeres behov og i forhold til at føle sig tryg ved at arbejde i 

borgers hjem. Der er et fint samarbejde i forhold til at medar-

bejdere fra Bo-støtten deltager i tværfaglige møder efter be-

hov.  

 

Kommunikation 

og adfærd 

4 Tilsynet vurderer, at Ejby hjemmepleje i meget tilfredsstillen-

de grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne fortæller, de er glade for medarbejderne og oplever, 
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dem som venlige, hensynsfulde og kompetente.  

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de udviser respekt 

og naturligt inddrager borgerne i samarbejdet.  

 

Leder og medarbejderne beskriver samstemmende om en god 

kommunikation mellem ledelse, medarbejdere, pårørende og 

borgere. Medarbejderne foreslår, at der laves en forvent-

ningsafstemning mellem plejen og borger/pårørende, ved op-

start af indsatser hos ny borger. Det kan mindske kommuni-

kationsudfordringer. 

 

En borger oplever, at der komme medarbejdere i hjemmet, 

som ikke bærer synligt  ID-kort og at dette er utrygt.  

Tilsynet observerer desuden 3 medarbejdere, som ikke bærer 

ID-kort. Ved forespørgsel fortæller medarbejderne, at de har 

ID-kortet med i lommen, som de fremviser efter behov.  

 

Leder og medarbejdere redegør for, hvordan der arbejdes 

med magtanvendelse og der sker løbende kompetenceudvik-

ling. 
 

Tidlig opsporing 

og 

sundhedsfremme 

5 Tilsynet vurderer, at Ejby hjemmepleje i særdeles tilfredsstil-

lende grad lever op til indikatorerne. 

  

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med 

sundhedsfremme og tidlig opsporing. 

 

Der arbejdes med triagering og fortløbende fokus på, hvornår 

der skal laves ændringsskema.  Observation, opgaver og ap-

pinux gennemgås hver morgen.  

Ved borgere, som bliver indlagt, ses der retrospektivt på æn-

dringsskemaer med henblik på læring fremadrettet. Grundet 

de midlertidige lokaler er der ikke sat appinuxtavler op. 

  

 

Rehabilitering 5 Tilsynet vurderer, at Ejby hjemmepleje i særdeles 

tilfredsstillende grad lever op til indikatorerne. 

 

Medarbejdere og leder fortæller, at de har et øget fokus på 

rehabilitering i teamet. Teamet er netop påbegyndt med 

afholdelse af tværfaglige koordinerende møder, hvor fokus er 

på borgerens ressourcer, ønsker og mål. Det giver nye 

perspektiver på rehabiliteringsindsatsen.  

 

Der er planlagt undervisning i den rehabiliterende 

organisation. 
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Dokumentation  3  Tilsynet vurderer at Ejby hjemmepleje i tilfredsstillende grad 

lever op til indikatorerne.  

 

Medarbejderne er bekendt med instruks i dokumentation og 

ved, hvor den forefindes. 

 

Dokumentationen er gennemgået for 3 borgere.  

 

Generelle oplysninger er udfyldt, der mangler dog 

fyldestgørende oplysninger under helbredsoplysninger, og 

hvem den behandlingsansvarlige læge er.  

 

Døgnrytmeplaner er udfyldt for dagvagten men mangler for 

aftenvagten.  

 

Der ses ved stikprøve, at der er ydelser beskrevet i 

døgnrytmeplaner, som ikke er beskrevet i tilstande.  

 

Der mangler generelt indsatsmål og velbeskrevne 

handlingsanvisninger. 

 

Tilstande er oprettet, men ikke fyldestgørende udfyldt. 

Borgers vurdering mangler ved flere stikprøver.  

 

Der ses ved stikprøver at observationer ikke bliver relateret til 

tilstande og dermed mangler den røde tråd i 

dokumentationen.  

 

Der ses ved stikprøve, at der mangler opfølgning på 

observationer.  

 

Der gennemføres kontinuerlig praksisnær undervisning i 

Nexus af medarbejderne på små hold. 

 

Tilsynet konstaterer, at der forefindes mappe i ulåst kontor 

med instrukser og eksempler på dokumentation. I eksemplet 

er der anført cpr. nummer og navn på en borger. 
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Samlet vurdering og score 
 

 

Sundhedsfagligt:  
Som en del af organisationens egen kvalitetssikring er der i 2020 valgt at gennemføre intern 

sundhedsfaglig audit (ikke et lovgivningskrav) samtidig med tilsynet. 

 

Medicin: Hos borger som modtager medicindosering og medicinadministration konstateres, at 

medicin i brug og medicin, som ikke længere er i brug, ikke er opbevaret adskilt fra 

hinanden.Ved stikprøver ses at der mangler at blive skiftet handelsnavn.   

Utilsigtede hændelser: Der arbejdes struktureret og læringsorienteret med UTH. Som følge 

af den tiltagende opmærksomhed på registrering af UTH, er antallet af UTH-tilfælde steget. 

Hver gang der indberettes en UTH foregår der en dialog med medarbejderne umiddelbart efter. 

I tilfælde, hvor der er mønstre eller potentiale for læring i hele teamet, drøftes det på team-

møde.  

 

Samtykke: Ved stikprøver ses at der ikke konsekvent dokumenteres om borgeren har givet 

samtykke ved henvendelse til eksterne samarbejdspartnere.  

0

1

2

3

4

5
Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

Kommunikation og adfærd
Tidlig opsporing og
sundhedsfremme

Rehabilitering

Samlet score 
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Bemærkninger og anbefalinger 
 

Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger  

Anbefalinger Dokumentation: 

 Det anbefales at mappe på ulåst kontor, med eksempel på 

dokumentation af borger med anført cpr. nummer, fjernes fra 

mappen og et det vurderes om det er nødvendigt med 

udprintede instrukser, når de forefindes i VAR/håndbogen. 

Ønskes mappen bibeholdt skal der udpeges ansvarlig for  

opdatering og revidering af mappen. 

 Det anbefales, at der især følges op på helbredsoplysninger, 

tilstande, indsatsmål, handlingsanvisninger, borgers vurdering 

og opfølgning på observationer.  

 

Pleje, omsorg og praktisk hjælp: 

 Det anbefales at medarbejdernes kompetencer i pleje og omsorg 

af socialt udsatte og psykisk sårbare borgere afdækkes, og at 

der om nødvendigt tilrettelægges kompetenceudvikling med 

udgangspunkt i behovet. 

 Det anbefales at leder undersøger omfanget af behov for 

oplæring i opgaver, som overdrages fra sygeplejerske til  

SSA/SSH, således at  medarbejderne følger sig kompetente til 

opgaveløsningen. 

 

Kommunikation og adfærd 

 Det anbefales at det sikres, at medarbejderne bærer synligt ID 

kort, når de besøger borgerne. 

 

 

 

Leder er forpligtet til at udarbejde en handleplan for kvalitetssikring og udvikling af de punkter 

som tilsynet har anbefalet indenfor 1 måned. Denne handleplan sendes til kvalitetskonsulen-

terne. Tilsynet kontakter leder efter ca. 6 måneder med henblik på opsamling og evaluering.  

 

 

 

Bilag I 
 

Score Bedømmelse Definition og beskrivelse 

5 Særdeles tilfredsstillende Vurderingen særdeles tilfredsstillende opnås, når 

forholdene omkring de målte indsatser kan ka-

rakteriseres som fremragende, og hvor tilsynet 

konstaterer ingen, få eller mindre væsentlige ud-

viklingsbehov eller udviklingsmuligheder 

4 Meget tilfredsstillende Vurderingen meget tilfredsstillende opnås, når 



Tilsynsrapport 2020 – Ejby Hjemmepleje  

 7 

forholdene omkring de målte indsatser kan ka-

rakteriseres som gode, og hvor tilsynet konstate-

rer flere mindre væsentlige udviklingsbehov eller 

udviklingsmuligheder, som nemt kan afhjælpes 

ved en målrettet kvalitativ indsats. Det meget 

tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets 

anbefalinger i en handleplan.  

3 Tilfredsstillende Vurderingen tilfredsstillende opnås, når forhol-

dende omkring de målte indsatser kan karakteri-

seres som tilstrækkelige, og hvor der er konsta-

teret flere mindre væsentlige og få væsentlige 

udviklingsbehov eller udviklingsmuligheder, som 

vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det 

tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets an-

befalinger udarbejdet i en handleplan. 

 

2 Mindre tilfredsstillende Vurderingen mindre tilfredsstillende opnås, når 

forholdende omkring de målte indsatser kan ka-

rakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der 

konstateres en del væsentlige udviklingsbehov 

eller udviklingsmuligheder, som vil kræve en be-

vidst, planlagt og målrettet indsats for at kunne 

afhjælpes. Det mindre tilfredsstillende resultat 

følges op af tilsynets anbefalinger udarbejdet i en 

handleplan. 

 

1 Ikke tilfredsstillende Bedømmelse ikke tilfredsstillende opnås, når for-

holdene omkring de målte indsatser generelt kan 

karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptab-

le, og hvor der er konstateret mange/ eller alvor-

lige udviklingsbehov, som vil kræve en radikal, 

bevidst, planlagt og målrettet indsats for at af-

hjælpes.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op 

af tilsynets anbefalinger om, at problemområder-

ne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet 

samt at der udarbejdes en handleplan i tæt sam-

arbejde med ledelsen og udfører af tilsynet. 

 

 

 


