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Relevante oplysninger 
 

Navn Middelfart/Strib hjemmepleje 

Leder Heidi Grønbjerg 

Dato og tidspunkt for tilsyn 08.09.2021 

Målgruppe Borgere der modtager hjemmepleje 

Deltagere i interviews  Leder 

 3 borgere  

 1 pårørende 

 3 medarbejdere (2 SSA og 1 SSH) 

 Superbruger ved gennemgang af dokumentation 

Stikprøver  Der er gennemgået 3 borgerjournaler 

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

Kvalitetskonsulenter  

Medarbejdere  9 Social og sundhedsassistenter 

 4 ufaglærte 

 Ca. 40 Social og sundhedshjælpere 

3-5 ubesatte stillinger – Det er svært at rekruttere.  

 

 

Vurdering 
Tilsynet vurderer, at der ud fra forholdene på tilsynsbesøget, er 
3. større problemer af betydning for kvaliteten. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tilsynets temaer og målepunkter 
2021 foretages tilsynet med udgangspunkt i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vurdering og sammenfatning 

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

3. større problemer af betydning for kvaliteten. 

 

Tilsynets score 

Tema Antal målepunkter opfyldt Antal målepunkter ikke 
opfyldt 

Antal målepunkter ikke 
aktuelt 

Borgerens serviceydelser 

Borgerens serviceydelser 4  2 

Ældretilsynets målepunkter 

1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herun-
der værdig død 

6 3 1 

2. Trivsel og relationer 5 2  

3. Målgrupper og metoder 
 

9 4 3 

4. Organisation, ledelse og kompetencer 3 1  
 

5. Procedurer og dokumentation 
 

6  
 

1 

6. Aktiviteter og rehabilitering 
 

12 1 4 

Sundhedsfaglig kvalitet 

Instruks for fravalg af livsforlængende be-
handling 

1  
 

 
 

Medicinhåndtering  1  

Medicinbeholdning og journaler vedr. medi-
cinhåndtering 

1   

Samtykke/handleevne 
 

 1  

 

 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  



Baggrunden for vurderingen under kategori 3 er, at der ved tilsynet blev fundet målepunkter under tema-
erne selvbestemmelse og livskvalitet, trivsel og relationer, målgrupper og metoder, organisation, ledelse og 
kompetencer samt aktiviteter og rehabilitering, som ikke var opfyldt. 

Ledelse og medarbejdere indgik aktivt i dialog under tilsynet og var imødekommende og reflekterende. 

Ledelse og medarbejdere indgik aktivt i de beskrevne mangler. 

Ved interview af 3 borgere vurderer tilsynet, at borgerne oplever, at medarbejderne kommer som aftalt. 
De føler sig trygge ved den faglige kvalitet af hjemmeplejens ydelser hos dem. Borgerne udtrykker, at de i 
sommerferieperioden har kunnet mærke, at der er kommet mange forskellige personer og at der var min-

dre kontinuitet i indsatserne.  

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 levere-
de indsats. I forhold til dokumentation foreligger der i to stikprøver ud af tre ikke beskrivelser af borgerens 
vaner og ønsker.  

Desuden ligges der vægt på, at borgerne oplever, at de bliver mødt af sundhedspersonalet med en god 
tone. Medarbejderne oplever også, at der i adfærd og handlinger ude ved borgerne er fokus på værdighed 
og selvbestemmelse. Imidlertid redegør medarbejderne også for, at der i den kollegiale sparring kan være 
en hård tone, når der tales om borgerne.  

I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at medarbejderne ikke afklarer borgerens ønsker til livets afslut-
ning. Vi har i vurderingen lagt vægt på, at der ikke i tilstrækkelig grad var en systematisk praksis for at 
sikre, at borgerens eventuelle ønsker til den sidste tid blev indhentet rettidigt. Samtalerne blev primært 
udført af sygeplejen hos borgere i terminale forløb. Dermed er der en risiko for, at borgerne ikke er i en 
tilstand, hvor de kan give udtryk for eventuelle ønsker, når tiden er inde. Der er således risiko for, at bor-

gernes ønsker enten ikke imødekommes eller ikke imødekommes rettidigt. 

I vurderingen ligger vægt på, at i forhold til borgernes trivsel og relationer oplyser leder, at der er ansat 
en fællesskabskoordinator, der kan hjælpe med udforske borgernes behov for social kontakt og mulige 

aktivitetstilbud. Endvidere er der igangsat et projekt, som bl.a. giver tid og øgede kompetencer til at med-

arbejderne kan afdække og arbejde med borgerens trivsel, værdighed og selvbestemmelse. 

Tilsynet ligger vægt på, at medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er tid og overskud til at afdække 
behovet. Medarbejderne ved ikke, hvem de skal kontakte for at få hjælp til en borger, som har behov for 
aktiviteter i det omgivende samfund.  Tilsynet ligger vægt på, at der i 3 ud af 3 stikprøver ikke forefindes 
aftaler med pårørende.  

I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at ledelsen mangler systematik i ansvars- og opgavefordeling 
blandt medarbejdere. Der foreligger ikke en oversigt over de enkelte medarbejderes kompetencer i forhold 
til opgaveoverdragelse. Der ligges også vægt på, at ledelsen kan redegøre for, at der foreligger planer for 
en forbedret systematik i forhold til dette. Desuden ligges vægt på, at der er en kultur for, at man som 

medarbejder siger fra, når vedkommende gives opgaver, som medarbejderen ikke har kompetencer til. 
Desuden kender og anvender medarbejderne kommunens procedure for opgaveoverdragelse. Dette ansvar 
bør dog ikke ligge hos medarbejderen alene. 

I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at ledelsen og medarbejdere ikke kan redegøre for, hvordan enheden 

arbejder systematisk ændringer i borgerens funktionsevne og helbredstilstand. Der anvendes ikke 
systematiske metoder og arbejdsgange. Den enkelte medarbejder foretager vurderingen ud fra sin egen 
vurdering af borgeren i et ikke forudbestemt interval. Der lægges i vurderingen også vægt på, at der i to ud 
af tre stikprøver, hvor der har været forværring i borgerens tilstand, ikke er beskrevet ændringer i borger-
nes funktionsevne og helbredstilstand. I den ene stikprøve, hvor det er noteret, kan man ikke se, om der er 
fulgt op på ændringen/observationen.  
I vurderingen ligger tilsynet vægt på, at medarbejderne i forhold til forebyggelse af forebyggelse af funkti-

onsevnetab ikke har kendskab til, om der er fastlagte arbejdsgange i forhold til fx vægttab. Det er medar-
bejdernes individuelle vurdering, hvorledes dette forebygges. 

I vurderingen af målepunkterne har vi lagt vægt på, at der i forhold til dokumentation i tre tilfælde ikke 
var dokumenteret, om en patient var habil/inhabil, og at der generelt mangler systematik og overblik i om-
sorgsjournalen. Medarbejderne har ikke en ensartet måde at skrive i journalsystemet på. Det vanskeliggør 

medarbejdernes muligheder for at finde de relevante oplysninger. Det vurderes også at introduktionen til 

dokumentationspraksis mangler opmærksomhed. En af medarbejderne har været ansat i ca. syv måneder 



og er ikke blevet introduceret til dokumentationspraksis i Middelfart Kommune. To af medarbejderne har 
kendskab til dokumentationspraksis, men anvender den ikke fuldt ud. 

I vurderingen har tilsynet lagt vægt på, at lederen ikke kan redegøre for, hvordan genoptræning og 
vedligeholdelsestræning efter §86 bliver tilrettelagt og udført tværfagligt og helhedsorienteret. Aktuelt 

angiver ledere og medarbejdere, at de ikke har borgere, som modtager både §83 og §86. De trænende 
terapeuter kommer fra en anden enhed og tilsynet vurderer, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på 
at koordinere indsatsen, når der er sammenfald af borgere i begge indsatser. 

I forhold til den sundhedsfaglige del af tilsynet ligger tilsynet i vurderingen vægt på, at der er god praksis 

for medicinhåndering og fravalg af livsforlængende behandling. der konstateres en fejl af mindre 
betydning for patientsikkerheden: I tre ud af tre stikprøver er der ikke skiftet handelsnavn på aktuelt medi-
cin.  

Tilsynet ligger vægt på, at der i tre ud af tre stikprøver ikke er oplyst, hvorvidt borgeren er vurderet ha-
bil/inhabil til at give samtykke. Desuden er der ved tre ud af tre stikprøver ikke noteret samtykke til 

sundhedspersonale tager kontakt til praktiserende læge under korrespondancer med praktiserende læge. 

Anbefalinger 
Fundene ved tilsynet giver anledning til, at tilsynsførende anbefaler: 

 

  
Anbefalinger o At plejeenheden sikrer en praksis for, at borgernes ønsker til livets 

afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet.  
o At plejeenheden sikrer, at eventuelle aftaler med de pârørende eller nære 

relationer er dokumenteret. 
o At der kommer fokus på opdatering og opfølgning af tilstande og 

observationer såvel i praksis som i omsorgsjournal. 

o At det dokumenteres, hvilke aftaler der er lavet med pårørende. 
o At arbejdet med at systematisere anvars- og opgavefordeling 

fortsættes, så der udarbejdes en oversigt over medarbejdernes 
kompetencer og at der med et fast interval følges op på disse. 

o At der arbejdes med systematiske metoder og arbejdsgange i forhold til 
ændringer i borgerens funktionsevne og helbredstilstand. 

o At der kommer et øget fokus på at sikre at genoptræning og vedligehol-
delsestræning efter §86 bliver tilrettelagt og udført tværfagligt og hel-
hedsorienteret i samarbejde med medarbejdere fra bl.a. Borgerteam og 

fysio-/ergoterapeuter fra Sundhed. 
o At der dokumenteres om patienten er habil/inhabil. 
o At der ved kontakt til praktiserende læge noteres i korrespondancen, at 

der er indhentet samtykke fra borgeren. 
o At der arbejdes videre med at implementere Nexus 

(omsorgsjounalsystem), så medarbejderne har systematik og overblik 

over omsorgsjournalen – også med øje for intro til nye medarbejdere.  
o At det sikres at medarbejdere, som arbejder med medicindosering, 

skifter handelsnavn, når der kommer præparater med nye 
handelsnavne på borgerens medicinlister.  
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