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Relevante oplysninger 
 

Navn Borgerteamet, Middelfart Kommune 

Leder Jette Tranbjerg Nielsen 

Dato og tidspunkt for tilsyn 30.11.2021 

Målgruppe Borgere der modtager ydelser efter servicelovens §83a og 

§86 

Deltagere i interviews  Leder Jette Tranberg Nielsen 

 3 borgere og 1 pårørende 

 3 medarbejdere (1 pædagog, 1 ergoterapeut, 1 

sygeplejerske) 

 Sygeplejerske ved gennemgang af dokumentation 

Stikprøver  Der er gennemgået 3 borgerjournaler 

Udfører af tilsyn og rapport  Pia Nørup Hansen og Herdis Povlsgaard, 

Kvalitetskonsulenter  

 

Vurdering 
Tilsynet vurderer, at der ud fra forholdene på tilsynsbesøget, er 

 1. Ingen problemer af betydning for kvaliteten 

Oplysninger om enheden 
Borgerteamet leverer tidsafgrænsede rehabiliterende indsatser ved hjemmebesøg hos ca. 45 borgere på 

besøgstidspunktet. Borgerteamet løser opgaverne fra kl. 7-15. I døgnets øvrige timer løses indsatserne 

af Hjemmeplejen. 

Teamet udgør i alt 14 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: Social- og sundhedsassistenter, sy-

geplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagog. 

Tilsynets temaer og målepunkter 
2021 foretages tilsynet med udgangspunkt i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Målepunkter vedrørende borgerens serviceydelser  
 Ældretilsynets målepunkter som har følgende 6 temaer: 

o 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig 
død  

o 2. Trivsel og relationer 

o 3. Målgrupper og metoder 

o 4. Organisation, ledelse og kompetencer 
o 5.Procedurer og dokumentation 
o 6.Aktiviteter og rehabilitering 

 Sundhedsfaglige målepunkter 
o Fravalg af livsforlængende behandling 
o Medicin 
o Samtykke  
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På baggrund af en samlet vurdering af kvaliteten med afsæt i ovennævnte målepunkter, kategoriseres 
kvaliteten i nedenstående kategorier: 

1. Ingen problemer af betydning for kvaliteten 

2. Mindre problemer af betydning for kvaliteten 
3. Større problemer af betydning for kvaliteten 
4. Kritiske problemer af betydning for kvaliteten 

Tilsynets score 

Tema Antal målepunkter opfyldt Antal målepunkter ikke 
opfyldt 

Antal målepunkter ikke 
aktuelt 

Borgerens serviceydelser 

Borgerens serviceydelser 3  2 

Ældretilsynets målepunkter 

1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herun-
der værdig død 

4  6 

2. Trivsel og relationer 7   

3. Målgrupper og metoder 
 

14  2 

4. Organisation, ledelse og kompetencer 4   

5. Procedurer og dokumentation 
 

7   

6. Aktiviteter og rehabilitering 
 

12  7 
(teamet løser ikke §86 indsatser) 

Sundhedsfaglig kvalitet 

Instruks for fravalg af livsforlængende be-
handling 

X  
 

 
 

Medicinhåndtering x   

Medicinbeholdning og journaler vedr. medi-
cinhåndtering 

 x  

Samtykke/handleevne 
 

x   

 

Sammenfatning  

Tilsynet vurderer, at Borgerteamet ingen problemer har af betydning for kvaliteten. 

 

Medarbejdere og leder indgik aktivt i dialog under tilsynet og var imødekommende. Ved tilbagemelding 
på tilsynet deltog ud over daglig leder også dennes leder. Tilsynet oplevede, at der fra pågældende leder 
blev rettet kritik omkring, hvorvidt tilsynet var berettiget i sin uanmeldte form, som den er beskrevet i 
tilsynspolitik for 2021.  

Til grund for vurderingen tillægger tilsynet, at alle målepunkter indenfor serviceloven var opfyldt. I de 
sundhedsfaglige målepunkter fandtes der et målepunkt, som er af minimal betydning for kvaliteten, der 

ikke var opfyldt. 

Uddybning af temaer 
Borgerens serviceydelser 

Ved interview af 3 borgere og 1 pårørende vurderer tilsynet, at borgerne og pårørende oplever, tryghed 
ved den faglige kvalitet af hjemmeplejens ydelser hos dem, og de oplever en god dialog med personalet i 
forhold til den rehabiliterende indsats. Desuden ligges der vægt på, at borgerne oplever, at de bliver 
mødt af personalet med en god tone og af aftaler overholdes. 
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1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død 

I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at medarbejdere og leder redegør for, hvordan de sikrer borgerens 
selvbestemmelse. I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at i forhold til borgernes selvbestemmelse og 

livskvalitet oplever de interviewede borgere og pårørende, at der er en tæt dialog om borgerens behov i 
forhold til den leverede indsats. Ved alle tre stikprøver er der i dokumentationen beskrivelser af borge-
rens vaner og ønsker.  

Da teamet besøger borgere med rehabiliterende indsatser, møder de ikke borgere, som er i deres sidste 
tid. Derfor vurderes målepunktet om en værdig død ikke relevant for Borgerteamet. 

2. Trivsel og relationer 

I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at leder såvel som medarbejdere oplyser, at der er fokus borgers 

trivsel og relationer, som en vigtig del af rehabiliteringsforløbet. Borgerteamet benytter sig af flere sam-
arbejdspartnere. For eksempel fællesskabskoordinator og Bostøtten ved borgere som også får indsatser 
der fra. 

Eventuelle aftaler indgået med pårørende er indført i journalen. Der ses dog ikke en ensretning af hvor i 

journalen det dokumenteres, og det kan derfor være svært for medarbejdere at få et hurtigt overblik.  

3. Målgrupper og metoder 

Tilsynet ligger vægt på, at såvel leder som medarbejdere kan redegøre for relevante anvendte faglige 
metoder og arbejdsgange ved borgere med demens eller psykisk sygdom.  
 

I dokumentationen er der gode beskrivelser af de rehabiliterende indsatser i forhold til hjælp, omsorg og 

pleje af borgerne i relevante situationer. 

I forhold til systematik med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funk-

tionsevne samt helbredstilstand anvendes TOPS og enheden har planlagt forløb med implementering af 
ændringsskemaer. Desuden anvendes validerede testværktøjer. 
 

Der dokumenteres ændringer og opfølgning på tilstande. Dette dokumenteres primært i borgerteamsno-

tat. Tilstandene kunne med fordel også opdateres løbende. 
 

4. Organisation, ledelse og kompetencer 

I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at ledelsen redegør for, hvordan Borgerteamets organisering un-
derstøtter kerneopgaverne. Middelfart Kommunes retningslinje for opgaveoverdragelse anvendes og der 
er udarbejdet individuelle kompetenceskemaer. Medarbejdere kender og anvender ansvars- og opgave-

fordelingen.  

5. Procedurer og dokumentation 

Medarbejdere kender og anvender Middelfart kommunes retningslinje for dokumentation. Borgerens mål 

for rehabiliteringsforløbet er dokumenteret. Med fordel kan det ensrettes, hvor i journalen det dokumen-

teres. 

6. Aktiviteter og rehabilitering 

I vurderingen har tilsynet lagt vægt på, at ledere og medarbejdere kan redegøre for, hvordan rehabilite-
ringsforløbene efter §83a bliver tilrettelagt med rehabiliterende sigte og i samarbejde med andre faglige 

aktører fra Middelfart Kommune. Enheden har en arbejdsgang for målfastsættelse i samarbejde med 
borgeren. 
 
Borgerteamet løser ikke §86 indsatser hos borgerne. 
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Sundhedsfaglig kvalitet 

I forhold til den sundhedsfaglige del af tilsynet ligger tilsynet i vurderingen vægt på, at tre ud af fire må-
lepunkter opfyldt. I en ud af tre stikprøver var der to æsker af samme præparat men med forskellig han-

delsnavn og der var taget hul på begge. Derfor er der et enkelt målepunkt, som ikke er opfyldt. 
 
Desuden er der lagt vægt på at medarbejdere kender og anvender procedure for medicinhåndtering. 
Desuden er den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret medicin og medicinliste i orden.  
Ved stikprøve af medicin hos borgerne er der overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicin-
listen og antallet af tabletter i doseringsæskerne.  

Anbefalinger 

Der findes en meget høj kvalitet i Borgerteamet. Ønskes der en yderligere forbedringer, kan neden-
stående forslag medvirke dertil. 

 

Målepunkt Bemærkning 

2.1.D Borgerens trivsel og 
relationer 

 At det ensrettes, hvor i journalen at  aftaler indgået med de 
pårørende eller nære relationer er dokumenteret.  

3.3.D Målgrupper og 
metoder 

 At ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsevne og 
helbredstilstand ikke kun opdateres i Borgerteamets notater i jour-
nal, men at tilstande også opdateres løbende. 

5.1.C 3 Procedurer og 
kommunikation 

 At borgerens mål for rehabiliteringsforløbet dokumenteres det samme 
sted i journalen, så det er lettere for medarbejderne at finde.  

 

 

 

 

 

 


