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1. Baggrund, mål og metode til at gennemføre det uanmeldte tilsyn  

 

Det årlige uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i Furesø Kommune gennemføres i henhold til 

Serviceloven § 151. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 og 83a, 

samt de kommunale vedtagne kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, herunder 

aktiviteter og træning. 

Tilsynet tager ligeledes udgangspunkt i den udarbejdede Værdighedspolitik, der er for Furesø 

Kommunes ældrepleje. 

 

Tilsynsførende konsulenter fra Center for Social og Sundhed foretager tilsynet. 

 

Formålet med tilsynet er ved hjælp af stikprøver at undersøge: 

 

 Om borgerne får den hjælp og pleje, de er berettiget til ift. kvalitetsstandarderne og 

Værdighedspolitikken.  

 

 Om borgerne får hjælpen på en faglig forsvarlig måde ud fra gældende retningslinjer om 

faglig dokumentation samt gældende instrukser for medicinhåndtering. 

 

 Om hjemmeplejen; Aleris, lever op til relevant lovgivning. 

 

Vi anvender følgende metoder: 

 

 Faglig dokumentation i omsorgssystemet, observationer og interviews med leder og 3 

medarbejdere. 

 

 Tilsynsførende bevæger sig frit omkring på stedet uden ledsagelse, med det formål at få et 

generelt indtryk af stedet, og den praksis der er. 

 

 Dialog med borgerne, pårørende, daglig ledelse og medarbejdere. 

 

De anvendte skabeloner, der sikrer, at institutionerne bliver vurderet på de samme områder, er 

udarbejdet på baggrund af den gældende lovgivning: 

- Furesø Kommunes Kvalitetsstandarder, personlig og praktisk hjælp-mv 2016. 

- Værdighedspolitik for Furesø Kommunes ældrepleje. 

- Lovgivning om korrekt håndtering af medicin, www.sst.dk  

- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, 

opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) nr. 1090 af 28/07/2016. 

 

Tilsynsførende udarbejder en rapport, som danner grundlag for eventuelle udviklingspunkter, der 

skal drøftes med ledelse og medarbejdere. Tilsynsførende anmoder om ved eventuelle 

udviklingspunkter at få tilsendt udarbejdede handleplaner med henblik på opfølgning ved næste års 

tilsyn. 

 

 

 

 

http://www.sst.dk/
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2. Dataindsamling 

 

Der er gået tilsyn på i alt 6 borgere ud af 309 borgere, med forskellige behov og plejetyngde. 

Borgerne modtager hjælp til at administrere medicin. Ud af de 309 borgere modtager 252 af 

borgerne kun praktisk hjælp. 

Tilsynsførende har talt med daglig leder, tre medarbejdere, som alle er social og 

sundhedsassistenter.Der er besøgt 2 borgerne og interviewet 2 pårørende, der har givet samtykke til 

at deltage i interviewet. 

Tilsynsførende har gennemgået den faglige dokumentation på 2 borgere, herunder 

medicinadministration på 2 borgere og håndtering af dette.  

 

 

3. Tilsynsførendes vurderinger og opmærksomhedspunkter for 2018 

 

Den daglige leder for hjemmeplejen Aleris i Farum oplyser, at sygefraværet har ligget på 4,2 % fra 

januar-marts 2018. Der har ikke været indberetning om magtanvendelse. 

Hjemmeplejen Aleris er en privat leverandør i Furesø kommune, der varetager den personlige og 

praktiske hjælp til kommunens borgere. Aleris har lokaler i Farum, hvor der er gået tilsyn. Der er 

ansat 35 sundhedsfaglige medarbejdere, heraf 10 uddannet som social- og sundhedsassistenter og 

23 social- og sundhedshjælpere samt 2 servicemedarbejdere.  

På baggrund af tilsynet vurderes det, at Aleris arbejder målrettet med at skabe rammer for en faglig 

kvalitet, der er af tilsynsførende oplevet en professionel og behagelig stemning på kontoret. 

Tilsynsførende påpeger, at der er følgende opmærksomhedspunkter, der skal udarbejdes 

handleplaner på i forhold til en fremadrettet udvikling:  

 

Opmærksomhedspunkter til handleplan 

 
Krav  

Dokumentation: 

Der er under tilsynet fundet manglende 

opdatering af en døgnplejeplan. 

Der er observeret manglende opdateringer af 

indsatsområder og eventuelle manglende 

indsatsområder. 

Der er observeret sundhedsforebyggende og 

sundhedsfremmende indsatser i 

døgnplejeplaner, dog manglende 

beskrivelse/redegørelse. 

Der er fundet mangler i forhold til udfyldelse af 

CAVE og diagnoser, samt stillingtagen til 

livsforlængende behandling.  

 

At dokumentationen fortsat lever op til lokale 

instrukser og gældende lovgivning. 

 

Medicinadministration:  

Der er under tilsynet fundet ikke korrekte 

handelsnavne på medicinskemaet.  

Der er fundet medicin, der er ikke benyttes 

længere, som stadig opbevares sammen med 

 

Der skal sikres, at lokale og egne instrukser, 

samt gældende lovgivning for 

medicinadministration fortsat følges. 

Herunder et fortsat fokus på utilsigtede 
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den medicin, der benyttes til 

medicinadministration. 

 

hændelser (UTH).  

 

4. Interview med daglig leder og medarbejdere  

Daglig leder fortæller, at Aleris er startet op i Furesø Kommune i september 2017. Der har i 

opstarten været fokus på at overtage borgere og ansætte medarbejdere. Det oplyses, at der er blevet 

brugt tid på at få borgerne oprettet i CARE, det elektroniske omsorgssystem, og sikre at 

dokumentationen er i orden. Daglig leder oplyser, at der i samme forbindelse har været behov for at 

ansætte nye medarbejdere, men at der nu er en stabil og god medarbejdergruppe. Den daglige leder 

fortæller, at der fortsat skal fokuseres på samarbejdet med den kommunale sygepleje og tværfaglige 

samarbejdspartnere. Den daglige leder er dog glad for samarbejdet, der er i dag. Ligeledes optager 

implementeringen af nyt omsorgssystem, NEXUS, både leder og medarbejdere, da der løbende er 

kurser. 

Den daglige leder fortæller, at der er udviklet nye kompetenceskemaer, som alle medarbejderne skal 

gennemgå. Der har været kompetenceskemaer tidligere på alle medarbejderne, men der er behov for 

opdatering og udvikling af disse. Dette sker i takt med, at der er nye opgaver, der skal matches og 

nye medarbejdere er kommet til. Der fortælles, at der skal en proces i gang med at få udfyldt disse 

kompetenceskemaer. 

Daglig leder fortæller, at når der starter nye medarbejdere, bliver der udleveret en intromappe, der 

indeholder vagtplan, praktiske oplysninger, telefonliste, information om sygemelding mm., samt 

kvalitetsstandarder og kompetenceskema. I opstartsfasen har den nye medarbejder altid en mentor 

at følges med, og efter 14 dage er der er en opfølgende samtale.   

Tilsynsførende observerer, at der på en opslagstavle i gangen blandt andet hænger nyheder, praktisk 

info og Aleris’ værdier. Derudover er der observeret, at der er mapper med information om 

procedurer for sygemeldinger og nyttige telefonnumre. Der er fysiske mapper på kontoret, der 

indeholder de mest anvendte registreringsskemaer og vejledninger, eksempelvis væskeskema, samt 

vejledninger til håndtering af nøgler og bestilling af Intervare (dagligvarer). 

Den daglige leder fortæller, at Aleris selv har en kvalitetsafdeling, der udarbejder alle faglige 

instrukser og standarder. Disse instrukser og standarder er på et drev på computeren og kaldes D4. 

Der er bevidsthed om, at ikke alle medarbejdere endnu er blevet opdateret i disse instrukser og 

standarder, men der bliver arbejdet på det. Det oplyses, at Aleris ikke har adgang til Furesø 

Kommunes instrukser og standarder. 

Daglig leder fortæller, at der arbejdes på at få ansat en sygeplejefaglig medarbejder, der kan 

undervise og sikre faglig udvikling og opdatering af alle medarbejderne. Det oplyses, at der 

tidligere har været en sygeplejefaglig leder, der har sikret, at alle medarbejdere var opdateret i 

instrukser og standarder, samt fik regelmæssig undervisning.  
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Medarbejderne oplyser, at der, når man bliver ansat, er introduktion til instrukser og 

kvalitetsstandarder. Derudover er de mest anvendte instrukser og standarder tilgængelige i en 

mappe på kontoret. Det fortælles, at når der hos en borger skal tages specifikke forholdsregler, står 

dette på medarbejderens køreliste på telefon eller IPAD således, at er medarbejderne altid er 

orienterede. 

Daglig leder oplyser, at det primært er social- og sundhedsassistenterne, der er med til at sikre, at 

den sundhedsfaglige dokumentation er i orden. Daglig leder er meget optaget af, at alle 

medarbejdere skal kunne dokumentere på IPAD og telefonen, og at dokumentation har været et 

indsatsområde. Det oplyses, at det primært er Social- og sundhedsassistenterne, der informerer og 

dokumenterer i CARE, i samarbejdet med andre sundhedsfaglige, for at sikre den rette og 

hensigtsmæssige dialog med samarbejdspartnere.  

Medarbejderne fortæller, at der er et ugentligt fagligt sparringsmøde for social- og 

sundhedsassistenterne, hvor der bliver drøftet faglige aktuelle emner. Det oplyses af daglig leder, at 

samarbejdet omkring borgeren med de forskellige samarbejdspartnere fungerer fint, men at det 

kunne blive endnu bedre. Der er et ønske om fortsat at være i dialog med samarbejdspartnere 

omkring endnu bedre koordination og samarbejde omkring borgeren. 

Der arbejdes med tidlig opsporing (triage) og tavlemøder. Det er social- og sundhedsassistenterne 

der er tovholdere på disse tavlemøder. Der drøftes, om der er ændringer hos borgerne, der kræver en 

særlig øget opmærksomhed, som social- og sundshjælper har observeret eller dokumenteret. 

Tavlemøderne afholdes hver mandag og torsdag. 

Hver tirsdag er det Social- og sundhedsassistenterne, der mødes med en hjemmesygeplejerske og 

drøfter de borgere fra tavlemøderne, der i samarbejde med sygeplejen skal planlægges ekstra pleje 

og tidlige indsatser på.  

Tilsynsførende spørger ind til, hvordan der arbejdes med rehabilitering. Det fortælles af 

medarbejderne, at det er en naturlig del af tilgangen i samarbejdet med borgerne. Det oplyses, at det 

er social- og sundhedsassistenterne, der planlægger og giver besked til Visitationen, hvis der er 

ydelser, hjælpemidler eller andet, der skal ændres på. Det er som regel social- og 

sundhedsassistenter, der bliver orienteret af en social- og sundhedshjælper, hvis der er ændringer. 

Dette gøres enten ved at ringe eller skrive ind til den assistent, der er planlægger.  

Medarbejderne fortæller, at de altid holder sig opdateret i CARE inden der køres ud til besøg, om 

ændring i borgers tilstand eller ændring af ydelser. Medarbejderne fortæller, at når de ses til deres 

daglige møder morgen og frokost, er der mulighed for at sparre med hinanden omkring borgerne og 

give info videre. Det fortælles yderligere af medarbejderne, at de kender til bytteydelser og er 

orienteret om at ringe til borgerne, hvis de bliver mere end 30 minutter forsinket. 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med en professionel kommunikation. De benytter sig af at 

lytte og er nysgerrige og opmærksomme på borgers interesser og tilstand, samt undrer sig, hvis 

tilstanden ændres.   



  

 6 

Den daglige leder oplyser i forbindelse med opretholdelse af faglig udvikling og sikring af 

instrukser og standarder, at hun er optaget af projekt ”i sikre hænder”. Der er tale om, at der skal 

etableres en lokal fælles kvalitetssikringsgruppe, i Aleris, hvor der tænkes, at der skal indgå lokale 

ambassadører.  

Medarbejderne fortæller at der arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH). Der er en af 

medarbejderne, der er tovholder på denne opgave, som hver onsdag kigger efter, om der er nogen 

hændelser, der skal handles på. Det oplyses, at der skal arbejdes endnu mere struktureret med dette.  

Det fortælles, at der to gange årligt foretages egenkontrol på uniformetikette, dokumentation, 

medicin og håndhygiejne mm., samt at der udarbejdes tilfredshedsundersøgelser. Der er fokus på 

datasikkerhed og sikkerheden omkring aflevering af nøgler hver dag, disse opbevares i et aflåst 

nøgleskab på kontoret. 

Medarbejderne fortæller, at ledelsen er lyttende overfor kompetenceudvikling i form af kurser og 

ledelsen har desuden fokus på ”faldundervisning” i samarbejde med kommunen. Derudover er der 

behov for undervisning i forflytning. Medarbejderne oplyser, at der er et godt arbejdsmiljø, blandt 

andet er det en forbedring, at der er sket en overlapning mellem vagterne, så man få set hinanden og 

koordineret samarbejdet omkring borgerne. 

Daglige leder fortæller, at der er planer om at få udarbejdet et årshjul således, at alle kan se, hvad 

der bliver og skal arbejdes med i forhold til de forskellige opmærksomhedspunkter, der kommer.  

Tilsynsførende har skærpet opmærksomhed på, om der foreligger en klar arbejdsgang mellem 

hjemmeplejen og sygeplejen i organisationen, i forhold til, hvem der er ansvarlig for opdatering af 

indsatsområder og medicinskemaer ved uddelegering af sygeplejeopgaver. Daglig leder oplyser, at 

det er hjemmesygeplejen, der skal sørge for, at indsatsområder og medicinkort er opdateret ved 

uddelegering til hjemmeplejen, derefter er det Social- og sundhedsassistent der har ansvaret for 

opdatering af medicinskemaer.  
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Bilag 1:  

 

Resultatet over de enkelte områder, der danner baggrund for tilsynsførendes 

opmærksomhedspunkter ift. kvalitetsstandarder og Værdighedspolitikken. 

 

Område       Tilsynsførendes opmærksomhedspunkter  
Borger, der modtager den visiterede 

hjælp til personlig pleje og praktisk 

hjælp. Er der sammenhæng og leveres 

ydelserne som aftalt? 

 

Er der overensstemmelse mellem de 

ydelser, du er bevilliget og den hjælp du 

modtager? 

 

Borger 1: 

”Jeg mener, at der er overensstemmelse 

mellem de ydelser, der er disponeret og 

visiteret. ”Jeg får det, som jeg er visiteret 

til”.  

Borger 2: 

”Jeg er glad for Aleris. Jeg har 5 besøg i 

døgnet, 2 om morgenen og 3 om aftenen. 

”Jeg modtager rengøring og 

klippekortsordning”. 

”Jeg oplever, at jeg får det, som jeg er 

bevilliget”. 

Pårørende 1:  

”Jeg har en pårørende, der er flyttet på 

plejecenter, og en der bor i eget hjem. 

Jeg oplever, at da mine pårørende skulle 

bo hver for sig, virkede det ikke som om, 

at der var opmærksomhed på, at få 

tilknyttet de rette ydelser til den 

pårørende, der pludselig skulle bo for sig 

selv i eget hjem”. ”Jeg ville ønske, at der 

blev kigget på min pårørende med et 

friskt blik”.  

”Jeg synes, at jeg er ret aktiv som 

pårørende, men oplever ikke, at der sker 

noget aktivt fra kommunen eller 

hjemmeplejen”. 

”Jeg oplever, at der er blevet bestilt en 

opgave, som ind i mellem ikke bliver 

udført. Eksempelvis har jeg oplevet, at 

man har bestilt til at anrette frokost, men 

hvis der ikke er noget rugbrød, kører man 

igen”. ”Jeg ønsker, at der sker refleksion, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at det er noteret, at borger får 

bad 2 x ugentligt, men borger kun får dette 1 gang. 

Tilsynsførende bemærker, at der er disponeret en ydelse 

til at samle tøj ind til vaskeordning, som ikke er 

visiteret.  

Der er talt med Aleris om dette, der oplyser at det kan 

være en tilkøbsydelse.  

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er et ønske fra 

pårørende om, at der er en aktiv og koordinerende 

proces mellem hjemmepleje og Visitationen i 

kommunen, når der er borgere, der flytter fra hinanden, 

og nye eller andre behov opstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er oplevelsen hos 

pårørende, at der bliver bestilt en opgave og at der ikke 

bliver reflekteret over handling. 
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jeg vil gerne vide, hvis der mangler 

rugbrød, så jeg kan købe dette til min 

pårørende”. ”Ligeledes oplever jeg 

udfordringer omkring at få hentet 

medicin hjem til min pårørende”. 

”Jeg oplever, at jeg hele tiden skal gøre 

krav på noget, at velfærd er noget som 

jeg skal gøre krav på”. 

Pårørende 2: 

”Ja, jeg oplever at han får den hjælp som 

han har brug for”. 

”Jeg oplever dog nogle gange vores hjem 

som en hovedbanegård, men jeg kan 

heldigvis være nede i den anden del af 

huset, så jeg flytter mig bare”. 

  

 

 

Den pårørende gør opmærksom på, at der er et ønske 

om, at der kan komme en kommunal hensigtsmæssig 

aftale på afhentning af medicin fra apoteket eller 

samarbejde. Det er oplevelsen, at der er udfordringer 

for hjemmeboende borgere med, at få det bragt hjem.  

 

 

Hvordan er du tilfreds med kvaliteten af 

den hjælp du modtager? 

 

Borger 1: 

”Jeg er tilfreds med kvaliteten, men 

utilfreds med antallet af medarbejdere, 

der kommer i hjemmet. Der har nok 

været mange, 20 forskellige, i de sidste 3 

måneder”.  

”Jeg oplever, at der er stor forskel på 

medarbejdernes arbejde i hjemmet, nogle 

er mere grundige end andre. Til tider 

virker det som om, at de skal hurtigt ud 

af døren”. 

Borger 2: 

”Ja, jeg er tilfreds med kvaliteten, det er 

jo mig der bestemmer. Det jeg mener, er, 

at det er mig, der skal synes, at det der 

bliver udført også er det, som jeg har 

behov for hjælp til”. 

”Jeg mener, at det er et samarbejde 

mellem mig og de hjælpere, der kommer, 

at de standardrutiner som de udfører 

matcher mit behov”.  

”Det er vigtigt, at det er medarbejdere, 

der kender mig, der kommer. Jeg synes 

det er synd for både medarbejder og jeg, 

når der kommer nogen, der ikke kender 

til mig og mit funktionsniveau”. 

Pårørende 1: 

”Jeg oplever, at der er udfordringer med 

hensyn til at få medicinen bragt hjem til 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er et ønske fra begge 

borgere og pårørende om, at der kommer faste 

medarbejdere i hjemmet samt, at medarbejderne kender 

borgeren og kender til opgaverne.  
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min pårørende. Dette er drøftet flere 

gange, men der sker ikke noget”. 

”Jeg vil ønske, at der kom flere faste 

medarbejdere i hjemmet. Det kan virke 

utrygt, at det er mange forskellige 

medarbejdere, hvis man eksempelvis 

lider af demens”. 

”Jeg er ikke tilfreds med kvaliteten af 

rengøringen. Jeg stiller spørgsmålstegn 

ved, om der har været nogen og gøre 

rent, når jeg kommer”. ”Jeg mener, at der 

bør kigges generelt på serviceniveauet og 

tages et kvalitetstjek i kommunen på 

dette felt”. 

Pårørende 2: 

”Det svinger, det kommer an på, hvem 

der kommer, og der er altid nogen, der 

har mere flair for det de laver end andre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at den ene pårørende oplyser, 

at der er et ønske om, at der bliver kigget generelt på 

kommunens kvalitetsstandarder for rengøring. 

Tilsynsførende anbefaler Aleris, at der er fokus på at 

afstemme forventninger med pårørende om levering af 

ydelse”. 

Oplever du, at hjælpen bliver tilrettelagt, 

så du inddrages til at bruge dine egne 

ressourcer? 

Borger 1: 

”Ja”.  

Borger 2: 

”Ja, det mener jeg bestemt, jeg fortæller, 

hvad jeg har behov for”. 

”Jeg har mit faste dagsprogram, som jeg 

udfører selv. Jeg træner med 

fysioterapeut, hvilket jeg har valgt for at 

holde mine arme i gang”.  

Pårørende 1: 

”Jeg oplever, at der er medarbejdere, der 

er dygtige til deres fag samt 

medarbejdere, der er mindre grundige”. 

”Jeg oplever, at kvaliteten af det udførte 

ikke altid er i orden”. ”Jeg har talt med 

Aleris flere gange”. 

Pårørende 2: 

”Jeg oplever, at min pårørende er ret god 

til at guide dem, der kommer her og sige 

til og fra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er et ønske fra 

pårørende om, at der politisk drøftes det kommunale 

serviceniveau.  

 

Oplever du, at hjælpen øges ved behov 

for akut hjælp? 

 

Borger 1: 

”Ja, jeg har et nødkald, der fungerer og 
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når jeg trykker, kommer de”. 

Borger 2: 

”Jeg falder hyppigere, da jeg udfordrer 

mig selv ind i mellem. Jeg rejser mig og 

mister balancen, det sker måske 1 ud af 

50 gange. Løfteholdet kommer og 

hjælper mig, når det sker”. ”Jeg ved, at 

hjemmeplejen ringer til Sygeplejen, der 

kontakter løfteholdet”. 

Pårørende 1: 

”Jeg oplever, at jeg hele tiden skal gøre 

noget aktivt, når der er noget, der ikke 

fungerer”. 

Pårørende 2: 

”Løfteholdet kommer og hjælper Poul, 

det fungerer fint”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at den ene pårørende 

efterspørger kontakt og handling fra plejen. 

Hvordan oplever du, at der arbejdes med 

sundhedsfremme og forebyggelse? 

Er medarbejderne opmærksomme på, at 

forebygge sygdom og opretholde 

sundheden i samarbejde med dig? 

 

Borger 1: 

”Jeg ved det ikke rigtigt, jeg har tabt mig, 

jeg tror nok, at medarbejderne er 

opmærksomme”. ”Jeg går med rollator, 

da stok ikke er nok mere, min vægt er 

lav”. ”Der er dog ikke lagt en plan for det 

med vægten”. 

Borger 2: 

”Jeg vil rigtig gerne klare mig selv så 

meget som muligt. Jeg ved bedst, hvad 

der er bedst for mig, jeg gør det, som min 

fornuft fortæller mig”. ”Jeg sætter en ære 

i at kunne klare mig selv og varetage den 

personlige pleje selv, så meget som 

muligt”. 

”Jeg er selv meget opmærksom på, hvad 

der er godt for mig og hvordan jeg skal 

handle”. ”Jeg oplever at de medarbejdere 

der kommer støtter mig i at forebygge 

sygdom og det er jeg glad for”. 

”Jeg oplever at de gør hvad jeg beder 

dem om at hjælpe mig med og har 

respekt for mig”. 

Pårørende 1: 

”Det ved jeg ikke, jeg ved, at min 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at Aleris har fokus på 

sundhedsfremme. Det er dog  ikke helt klart, om der er 

lagt en plan for, hvordan borgeren skal tage på i vægt. 
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pårørende til tider keder sig, men er i 

stand til at tage vare på sig selv”. 

Pårørende 2: 

”Jeg ved, at min pårørende selv er i stand 

til at tage vare på det, som han synes der 

skal gøres”. 

Har du modtaget et brev, der beskriver 

dine visiterede ydelser? 

Er der en samarbejdsbog eller mappe i 

hjemmet der indeholder en 

besøgsoversigt? 

 

Borger 1: 

”Jeg mener at have modtaget et brev, der 

indeholder de ydelser, jeg er bevilliget”. 

”Og nej, jeg har ikke en bog i hjemmet”. 

Borger 2: 

”Jeg har modtaget et brev fra 

Visitationen med de ydelser som jeg 

modtager”. 

Pårørende 1: 

”Jeg ved, hvad min pårørende modtager 

af hjælp”. 

Pårørende 2: 

”Jeg ved, at der er et brev”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at borger og pårørende er 

orienteret om de ydelser, der er visiteret. 

Mad og ernæring 

Modtager du mad fra madservice? 

Er du tilfreds med den mad, du 

modtager? 

Har din vægt været stabil? 

 

Borger 1: 

Ja, jeg modtager mad fra køkkenet på 

Lillevang, og er meget tilfreds”. 

”Min vægt har været stabil, men maden 

jeg får, har ikke øget min vægt. Jeg vejer 

50 kg, spiser godt”. ”Der er mange, der 

fortæller mig, at jeg skal have ekstra 

smør på og det får jeg, men der sker ikke 

noget”. 

Borger 2: 

”Jeg handler selv, benytter Nemlig.com, 

vil helst klare det selv”. 

Pårørende 1: 

”Jeg oplever, at min pårørende er rigtig 

glad for maden, Min pårørende varmer 

selv maden, og synes, at den er varieret 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er tilfredshed med 

maden fra køkkenet. 
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nok”. 

Pårørende 2: 

”Der benyttes andet privat firma til 

indkøb, og der laves selv mad”. 

”Der er opmærksomhed på at få masser 

af væske”. 

 

Borgers kontakt og dialog med 

leverandørs medarbejdere 

 

Oplever du, at medarbejderne udviser 

respekt for din personlige livsstil, dine 

vaner og ønsker? 

Oplever du at have en god dialog med 

medarbejderne i hverdagen? 

Kender du dine muligheder for 

bytteydelser? 

Oplever du at blive kontaktet og 

informeret, hvis der sker ændringer i 

hjælpen eller aflysninger? 

Er du vejledt i klagemuligheder? 

Borger 1: 

”Jeg oplever, at stort set alle dem, der 

kommer i mit hjem udviser respekt og 

udviser engagement”. 

”Der er kun én, som jeg ikke oplever 

taler pænt og som går hurtigt ud igen”. 

”Jeg kender ikke til det med bytteydelser 

og er ikke blevet kontaktet ved ændringer 

i hjælpen”. 

”Ja, jeg kender til klagemulighederne”. 

Borger 2: 

”Jeg oplever, at der er respekt for mig og 

at vi har en god dialog”. 

”Jeg har oplevet 2 gange, at dialogen 

ikke var i orden, og har bedt 

vedkommende om at gå. Det har handlet 

om, at der ikke er nogen, der skal komme 

i mit hjem og fortælle mig, hvordan jeg 

skal gøre det jeg plejer, men hjælpe eller 

støtte mig i at gøre det som jeg plejer og 

varetager fint nok”.  

”Det er vigtigt, at jeg som borger ikke 

oplever at være en brik, men oplever at 

blive respekteret som et menneske”. 

”Jeg har faste hjælpere, og det fungerer 

godt. Det er vigtigt, at den enkelte 

hjælper har viden om den borger de skal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende er i dialogen med borgeren blevet 

bekendt med, at der er behov og ønsker, som borger har 

brug for hjælp til at få løst.  

Tilsynsførende har, efter aftale med borger, drøftet dette 

med den daglige leder i afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker at det er vigtigt 

opmærksomhedspunkt at medarbejderne har kendskab 

til borgerne og de opgaver der skal varetages hos den 

enkelte inden besøget hos borgeren. 
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ud til. Det er vigtigt at være opdateret 

således, at man ikke oplever følelsen af at 

være en brik”. ”Det er ligeså vigtigt, at 

medarbejderne formår at kende 

grænserne, at holde distance og være 

professionelle”. 

”Jeg kender ikke til bytteydelser men 

medarbejderne er gode til at ringe til mig 

forinden de kommer, som vi har aftalt og 

at informere mig, hvis de bliver 

forsinkede”. 

”Hvis der er noget, som jeg er utilfreds 

med ringer jeg til Aleris”. 

Pårørende 1: 

”Jeg oplever ikke at blive kontaktet 

omkring noget som helst, det er mere 

mig, der kontakter Aleris”. 

Pårørende 2: 

”Jeg oplever, at dialogen og respekten er 

fin. Der er nogen medarbejdere, der har 

den rigtige indstilling og tilgang, det er 

godt. Det er mindre godt, når der 

kommer nogen og fortæller, hvad der 

skal gøres. Det er der, hvor jeg ved, at de 

er blevet bedt om at gå”. 

”Det er rigtig vigtigt, at den enkelte 

medarbejder ved, hvad der skal gøres, og 

at de holder af deres fag, da det smitter af 

og giver bedre stemning”. ”Det er vigtigt, 

at den enkelte medarbejder benytter sig 

af sin sunde fornuft og ikke altid kun, 

hvad de er bestilt til at gøre”. 

Tilsynsførende informerer om bytteydelser. 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at det er vigtigt 

medarbejderne kender borgerne og opgaverne hos 

borgerne inden besøget hos borgerne. Ligeledes, at der 

er fokus på dialogen, både med borger og pårørende. 
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Bilag 2:  

Resultatet over de enkelte områder, der danner baggrund for tilsynsførendes 

opmærksomhedspunkter ift. Den faglige dokumentation, herunder medicin. 

 

Den faglige dokumentation  

Der er foretaget stikprøver hos to borgere. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der hos den ene borger 

mangler en døgnplejeplan. 

Det er observeret, at der er sammenhæng mellem de 

visiterede ydelser og de disponerede ydelser, men at der 

bliver disponeret mere tid end der er bevilliget hos 

begge borgere. 

Det oplyses, at årsagen til dette kan være, at borgeren 

har tilkøbsydelser hos privat leverandør, det kan derfor 

se ud som om, at der bliver disponeret mere tid end 

hvad der er bevilliget. 

 

Der er hos den ene borger ikke udfyldt APV og hos den 

anden borger er der en udfyldt APV. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er mangler i forhold til 

udfyldelse af CAVE og diagnoser samt stillingtagen til 

livsforlængende behandling. Ligeledes kan der ikke ses 

i journalen, hvornår der er indhentet samtykke fra 

borgerne.  

 

Tilsynsførende bemærker, at der er eventuelle 

manglende indsatsområder, samt manglende 

evalueringer af indsatsområder.  

 

 

 

Medicin 

 

Der er foretaget stikprøve hos to borger. 

 

Tilsynsførende bemærker ved medicingennemgang 

følgende mangler: 

- Det er ikke alle handelsnavne, der er korrekte på 

medicinskemaet. Der er fundet flere præprater 

hos borger, der ikke er registreret på den 

aktuelle medicinliste. 

- Der er fundet gammel medicin, der ikke er 

adskilt fra den medicin, der benyttes til 

medicinadministration.  

- Der er set medicin, der er opbevaret hos borger, 

som ikke efterlever den kommunale 

medicininstruks, At medicin skal være i gul, 

grøn eller rød pose.  
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Dette er drøftet med den daglige leder af 

afdelingen i Furesø.   
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Bilag 3. 

Samlet konklusion:      

 

1  Ingen bemærkninger 
Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, 

instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 

 

2 
x Bemærkninger 

Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, 

instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er 

forhold, som hjemmeplejen, Aleris, skal handle på og hvor en udarbejdet handleplan, 

inden for 3 måneder, er omdrejningspunktet ved næste års tilsyn.  

 

3  Betydende mangler 
Dette betyder, at det observerede på nogle områder ikke lever op til lovgivning, 

forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig 

standard. Hjemmeplejen udarbejder tids-og handleplan indenfor 14 dage.  

Handlingsplanen sendes til tilsynet, som foretager opfølgningsbesøg, og handleplanen er 

omdrejningspunktet. 

 

4  Kritisable forhold 
Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, 

forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig 

standard. Hjemmeplejen udarbejder en tids-og handleplan indenfor 5 dage og sender 

den til tilsynet, som herefter vil foretage de nødvendige opfølgende tilsynsbesøg hvor 

handleplanen er omdrejningspunktet. 

 

 

 

 


