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 FORORD 

 

BDO har i 2021 haft til opgave at udføre uanmeldte tilsyn med Helsingør Kommunes hjemmepleje og syge-
pleje samt tre private leverandører af hjemmepleje og to private leverandører af praktisk hjælp. På bag-
grund af tilsynene udarbejder BDO en årsrapport, der sammenfatter de overordnede indtryk fra tilsynene. 

Rapporten er opbygget således, at der indledningsvist præsenteres en kort samlet vurdering af tilsynene. 
Efter dette følger en vurdering på tværs af alle tilsyn i forhold til hvert af de temaer, der indgår i tilsynet. 
Herefter fremgår afsnit vedrørende kvalitetsudvikling på tværs. Endelig fremgår der sidst i rapporten en 
opsummering af vurderinger og anbefalinger for hvert enkelt tilsyn.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk  

 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. SAMLET VURDERING 

 

 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje: 

 

Alle tre distrikter i den kommunale hjemmepleje og sygepleje har opnået vurderingen Nogenlunde tilfreds-
stillende i 2021. 

Distrikt 1 og Distrikt 3 har dermed opnået samme vurdering som i 2020, mens Distrikt 2 i 2020 fik vurderingen 
Godt og tilfredsstillende, og er derved gået tilbage med årets vurdering på Nogenlunde tilfredsstillende 
niveau.  
 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp:  
Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

To leverandører har haft fremgang i den samlede vurdering, hvor de er gået fra Nogenlunde tilfredsstil-
lende til Godt og tilfredsstillende. 
 
En leverandør har fastholdt vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende. 
 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp  
-Renell og Smiley Service 

 

Renell har opnået vurderingen Godt og tilfredsstillende i 2020, og 2021 har de opnået vurderingen Særde-
les tilfredsstillende. 

Smiley Service er gået tilbage i vurderingen og har i 2021 opnået vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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2. OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt Godt og tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020. Det er tilsynets vurde-
ring, at der i hjemmeplejen arbejdes målrettet og med stor opmærksomhed rettet mod tilsynets anbefalin-
ger fra 2020. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at der fortsat er betydelige udfordringer på flere af 
målområderne, herunder særligt medicinhåndteringen. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende,  

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje, og Omsorg Sjælland 

 

Cura Pleje har fulgt Nogenlunde tilfredsstillende op på anbefalinger fra tilsynet i 2020. Det er tilsynets 
vurdering, at der fortsat er udfordringer på flere af områderne, hvor der blev givet anbefalinger sidste år. 
Dette særligt i forhold til dokumentationen, herunder udarbejdelse af døgnrytmeplaner og sikring af, at der 
foreligger korrekte handlingsanvisninger på sundhedslovsområdet, før indsatsen leveres af leverandøren. 
Cura Pleje var i en tilsvarende situation sidste år i forhold til anbefalingerne fra 2019. 

Både Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland har begge fulgt Særdeles tilfredsstillende op på tilsynets an-
befalinger fra 2020.  

For Din Særlige Pleje er det tilsynets vurdering, at styrkelsen af den daglige ledelse har medvirket til at 
skabe øget systematik i dokumentationsområdet og den faglige udvikling, hvor der fx er arbejdet med fore-
byggelse af indlæggelser på baggrund af dehydrering og urinvejsinfektioner. Herudover vurderes, at der 
arbejdes med at styrke samarbejdet med sygeplejen, både i forhold til handlingsanvisninger ved delegation 
samt opfølgning hos den enkelte borger.  

For Omsorg Sjælland er det tilsynets vurdering, at de øgede kompetencer inden for kvalitetssikringen har 
medvirket til at skabe øget systematik i den faglige udvikling, hvor der både arbejdes målrettet med doku-
mentationsområdet og oplæring i forhold til opgaveoverdragede indsatser. På trods af det styrkede fokus 
vurderes det, at der fortsat er udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige kvalitet i dokumentationen. 
Tilsynet vurderer, at der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op herpå. 

 
 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 
- Renell og Smiley Service 

 

Renell har fulgt Særdeles tilfredsstillende op på tilsynets anbefalinger, og det vurderes, at der er fokus 
på at udarbejde den nødvendige dokumentation samt at give medarbejderne de bedste forudsætninger for 
at levere rengøringsydelser af høj kvalitet. 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Renell Smiley Service

Opfølgning på foregående tilsyn

Smiley Service har fulgt Nogenlunde tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020. Det er tilsynets vurdering, at 
der fortsat er udfordringer ved brug af det elektroniske omsorgssystem. 
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3. FAGLIG KVALITET 

3.1 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 

Tilsynet vurderer, at der er væsentlige kvalitetsforskelle på dokumentationen for de tre distrikter i den 
kommunale hjemmepleje. Vurderingerne ligger mellem Godt og tilfredsstillende og Utilfredsstillende. 

Generelt er der mindre udfordringer i forhold til udarbejdelse af døgnrytmeplaner og funktionsevnetilstande 
- kun et distrikt har fortsat udfordringer med, at døgnrytmeplanerne fremstår aktuelle, overskuelige og 
ensartet opbygget. Fælles for distrikterne ses nogle udfordringer. Der er ikke på tilstrækkelig vis arbejdet 
med triagearbejdet, så det er tydeligt, hvorfor borgerne er triageret, hvilken indsats medarbejderne skal 
levere /observere i den forbindelse, og hvor ofte der skal følges op på indsatsen. Herunder vurderer tilsynet, 
at der generelt ikke er tilstrækkeligt fokus på at få triageret borgere, som har ændringer i deres funktions-
niveau. Det er ligeledes tilsynet vurdering, at der i alle tre distrikter ikke arbejdes målrettet med at få 
dokumenteret borgernes månedlige vægt. Medarbejderne kan generelt redegøre for dokumentationsarbej-
det, men de har nogen usikkerhed og manglende viden på enkelte områder. Det er tilsynet vurdering, at 
medarbejderne fortsat har brug for træning og sidemandsoplæring i dokumentationsarbejdet.  

Distrikt 1 har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende, da der skal rettes et fokus på udarbejdelse 
af helbredstilstande, som er i overensstemmelse med borgernes medicinske behandling, og om helbredstil-
standene er potentielle eller aktive. Hertil de fælles udviklingsområder omkring triagering og vægtkontrol-
ler. 

Distrikt 2 har modtaget vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende. Distriktet skal have et særligt fokus på 
at få udarbejdet døgnrytmeplaner, så disse er aktuelle, overskuelige og ensartet opbygget. Dertil at der er 
fokus på, at særlige opmærksomhedspunkter bliver beskrevet handlevejledende og med udgangspunkt i 
borgerens situation. Ligeledes at borgerens ressourcer beskrives, så der ikke hersker tvivl om, hvordan med-
arbejderne skal arbejde rehabiliterende under indsatsen. Hertil at der altid udarbejdes handlingsanvisnin-
ger, der tydeligt beskriver den indsats, som medarbejderen skal levere i forbindelse med en sundhedslovs-
indsats. Ligeledes de fælles udviklingsområder omkring triagering og vægtkontroller. 

Distrikt 3 har modtaget vurderingen Utilfredsstillende, også dette distrikt skal rette et særligt fokus på 
udarbejdelse af handlingsanvisninger, så disse er aktuelle og handlevejledende og kan anvendes som et 
aktivt redskab i hverdagen for derved at bidrage til, at der fastholdes en høj og ensartet kvalitet i udførelsen 
af indsatsen. Hertil det fælles fokusområde på triagering. 
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1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
 4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 

 
 
Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Cura Pleje har modtaget vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende i forhold til dokumentationen. Det er 
tilsynets vurdering, at der kan udvikles på døgnrytmeplanerne, og at det skal sikres, at alle aktuelle funkti-
onsevnetilstande oprettes. Der mangler at blive udarbejdet handlingsanvisninger for sundhedslovsområdet. 
Tilsynet er bekendt med, at det er kommunens hjemmesygepleje, der skal oprette disse, men tilsynet hen-
viser til, at leverandøren ikke kan levere indsatserne, før der foreligger en klar beskrivelse af, hvordan den 
sundfaglige indsats skal leveres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet 
med døgnrytmeplanerne, og at de er bekendte med, at disse skal opdateres ved ændringer.  Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne ikke har kendskab til udarbejdelse af funktionsevnetilstande i dokumentatio-
nen samt ikke arbejder og kender til handlingsanvisninger på sundhedslovsområdet. 

Din Særlige Pleje har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til dokumentationen. Do-
kumentation er ensartet, sammenhængende og systematisk opbygget. Ligeledes vurderes det, at der i døgn-
rytmeplanerne er et helhedsorienteret fokus, hvor borgernes ressourcer fremgår. Den pædagogiske tilgang, 
og hvorledes der arbejdes med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, er ligeledes beskrevet. Det 
vurderes, at der hos en borger foretages beskrivelser i funktionsevnetilstande, som er svarende til doku-
mentationen i døgnrytmeplanen, hvilket ikke vurderes målrettet området. Tilsynet vurderer, at der sikres 
systematisk opfølgning og revidering af dokumentationen. Dokumentationen fungerer som et aktivt redskab 
for hverdagens praksis, hvor faglige observationer og opfølgning løbende dokumenteres. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for dokumentationspraksis i henhold 
til eget kompetenceniveau, hvor de udviser stor faglig forståelse for området. 

Omsorg Sjælland har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold dokumentationen. Det vur-
deres, at den skriftlige dokumentation er ensartet, sammenhængende og systematisk opbygget. Døgnryt-
meplanerne indeholder et helhedsorienteret fokus, hvor borgernes ressourcer fremgår, og hvor der tydeligt 
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fremgår, hvordan der arbejdes med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Dog ses enkelte mang-
ler i forhold til to borgere, hvor indsatsen til den daglige personlige pleje ikke er tydeligt beskrevet, og hvor 
frekvens for vejning ikke stemmer overens med frekvens noteret i handlingsanvisningen for indsatsen. Hos 
halvdelen af borgerne ses få mangler i funktionsevnetilstande og generelle oplysninger, som dog er af mindre 
betydning for den samlede indsats hos borgerne. Der er generelt sammenhæng i dokumentationen, og den 
fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. Det er tilsynets vurdering, at der sker løbende doku-
mentation af afvigelser og faglige observationer, men at der i flere tilfælde ikke sker den nødvendige do-
kumentation af opfølgning hos borgerne. Ligeledes vurderes det, at der fortsat ikke sker en systematisk 
dokumentation af borgernes vægt, medmindre der er en visiteret indsats.  

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp  
- Renell og Smiley Service 

 

Renell har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende for arbejdet med dokumentationen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med deres dokumentationsansvar, samt hvordan de skal 
handle i tilfælde af en ændring i en borgers tilstand eller adfærd. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Renell Smiley Service

Dokumentation

Smiley Service har modtaget vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende for arbejdet med dokumentationen, 
idet denne ikke på alle områder leveres i forhold til Servicelovens krav og Helsingør Kommunes Krav til 
dokumentation. Det er tilsynets vurdering, at de undersøgte journaler mangler oprettelse af handlingsan-
visninger, som beskriver, hvorledes hjælpen skal leveres hos borgeren. 
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3.2 INSTRUKSER OG VEJLEDNINGER 

 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 

 

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger, samt at medarbejderne kender og 
anvender disse på særdeles tilfredsstillende niveau. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
 4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 
 

Alle tre leverandører arbejder med instrukser og vejledninger på et Særdeles tilfredsstillende niveau. 

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger, og at ledelsen redegør for, hvorle-
des disse anvendes i hverdagen. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre 
for instrukser og vejledninger samt anvendelsen af disse.  

 

 
 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 
 - Renell og Smiley Service 

 

Renell har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til indikatorer for Instrukser og vej-
ledninger. Der foreligger relevante instrukser og vejledninger, og medarbejderne kender og anvender disse 
særdeles tilfredsstillende. 

 

Smiley Service har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold til indikatorer for Instrukser 
og vejledninger. Der foreligger relevante instrukser og vejledninger, men leverandøren anvender ikke kon-
sekvent disse i hverdagen.  

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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3.3 UTILSIGTEDE HÆNDELSER OG LÆRING 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er på et Nogenlunde tilfredsstillende niveau, 
hvor medarbejderne generelt kender til arbejdsgange omkring utilsigtede hændelser.  

Det er tilsynets vurdering, at der ikke arbejdes målrettet med at sikre læring og udvikling på baggrund af 
de utilsigtede hændelser, samt at der mangler en formel og tydelig organisering af arbejdet med utilsigtede 
hændelser. 

 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 

 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5
Distrikt 1

Distrikt 2Distrikt 3

UTILSIGTEDE HÆNDELSER OG LÆRING



ÅRSRAPPORT 2021 KOMMUNAL HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE SAMT PRIVATE LEVERANDØRER AF HJEMMEPLEJE OG PRAKTISK HJÆLP HELSINGØR KOMMUNE 

 

  
18 

Private leverandører af pleje og praktisk hjælp  
- Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Alle tre leverandører har opnået vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til deres arbejde med 
utilsigtede hændelser og læring heraf. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til arbejdsgange omkring 
utilsigtede hændelser, og at der sikres læring og udvikling af de utilsigtede hændelser. 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 
 - Renell og Smiley Service 

 

Leverandørerne er ikke vurderet i forhold til dette tema. 
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3.4 PERSONLIG STØTTE OG PLEJE 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og støtte leveres på et niveau, der varierer mellem Særdeles 
tilfredsstillende og Godt og tilfredsstillende niveau i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes 
kvalitetsstandarder. Det er tilsynets vurdering, at der i et distrikt er lidt udfordringer med at sikre en opti-
mal planlægning, idet flere borgere, særligt i et bestemt område, klager over manglende kontinuitet, og at 
hjælpen bliver leveret på forskellige tidspunkter.  

Medarbejderne kan på en særdeles tilfredsstillende måde redegøre for og reflektere over, hvorledes hjælp 
til pleje og støtte skal leveres, der efterspørges dog mere faglig dialog/sparring med sygeplejerskerne og 
planlæggerne. Det er tilsynets vurdering, at der i forhold til procedure for nødkald er arbejdsgange, som 
medarbejderne ikke i alle tilfælde er bekendte med. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp  

- Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Cura Pleje har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold til Personlig støtte og pleje. Der 
er for tre borgere ikke helt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og de leverede ydelser.  

Der mangler vægtkontroller for de borgere, der er visiteret til bad. Det er tilsynets vurdering, at borgerne 
generelt giver udtryk for, at hjælpen passer til deres behov, og at vaner og ønsker imødekommes. Dertil at 
der bliver fulgt op på aftaler, og at hjælpen leveres til den aftalte tid af faste medarbejdere, som kender 
borgernes rutiner. Kun en borger er mindre tilfreds, idet der opleves mindre tilfredsstillende kvalitet i le-
veringen, og at hjælpen til bad leveres om eftermiddagen.  

Din Særlige Pleje har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til Personlig støtte og 
pleje. Borgerne oplever i høj grad at modtage den hjælp og støtte, de har brug for, og de er tilfredse med 
kvaliteten af hjælpen, særligt når den leveres af de faste medarbejdere, som i høj grad tager hensyn til 
deres vaner og rutiner. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne på faglig reflekteret vis kan 
redegøre for, hvorledes der leveres hjælp af høj faglig standard, hvor der er fokus på at skabe tryghed og 
kontinuitet. 

Omsorg Sjælland har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold til Personlig støtte og pleje. 
Borgerne modtager den hjælp og støtte, de har behov for, og størstedelen af borgerne er særdeles tilfredse 
med kvaliteten heraf. Samtidig vurderes det, at to borgere oplever manglende kontinuitet i hjælpen, hvor 
en borger oplever, at hjælpen ikke leveres på de aftalte tidspunkter, mens en anden borger oplever, at 
medarbejderne ikke altid ved, hvilken hjælp borger skal have. Det vurderes, at flere borgere har samme 
beskrivelse af, at afløsere ikke altid har tilstrækkeligt kendskab til hjælpen, men at de ikke finder dette 
problematisk, da de selv kan forklare, hvilken hjælp de har brug for. Medarbejderne kan på faglig reflekteret 
vis redegøre for, hvorledes der leveres hjælp af høj faglig standard, og hvor der er fokus på at skabe tryghed 
og kontinuitet.  

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 
 - COOR, Renell og Smiley Service 
 
Leverandørerne er ikke vurderet i forhold til dette tema. 
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3.5 PRAKTISK HJÆLP 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Det er tilsynets vurdering, at der i forhold til praktisk hjælp leveres fra et Særdeles tilfredsstillende til et 
Godt og tilfredsstillende niveau i de tre distrikter. Størstedelen af borgerne giver udtryk for, at de er 
tilfredse med rengøringsydelsen, hvor enkelte borgere oplever, at der er forskel i kvaliteten, og ikke alle 
medarbejdere er lige grundige. Nogle borgere er af den opfattelse, at der ikke gøres tilstrækkeligt rent i 
krogene. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne generelt kan redegøre for, hvordan der arbejdes med 
den praktiske hjælp i borgernes boliger, men at nogle medarbejdere har brug for mere viden om kvalitet-
standardernes indhold.  

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp  

- Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Cura Pleje og Din Særlige Pleje har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til Praktisk 
hjælp. Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard, og at borgerne oplever 
tilfredshed med kvaliteten af hjælpen. Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for området. 

Omsorg Sjælland har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at den 
praktiske hjælp generelt leveres efter en god faglig standard, fraset to tilfælde, hvor henholdsvis et bade-
værelse og en kørestol ikke observeres tilstrækkeligt rengjorte. Det vurderes, at borgerne i høj grad er 
tilfredse med kvaliteten af hjælpen, og at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for 
området. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

 - Renell og Smiley Service 

 

Renell har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende for indikatorerne for Praktisk hjælp. Den prak-
tiske hjælp leveres efter en god faglig standard, og der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i de be-
søgte boliger. Borgerne er generelt meget tilfredse med de ydelser, de modtager. Medarbejderne kan rede-
gøre særdeles tilfredsstillende for deres tilgang og faglige overvejelser i relation til udførelsen af praktisk 
hjælp hos borgerne. 

 

Smiley Service har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende for indikatorerne for Praktisk hjælp. 
Den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard, og der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i 
de besøgte boliger. Borgerne er generelt tilfredse med levering af hjælpen. En borger har dog igennem en 
kortere periode været mindre tilfreds med kvalitet og kontinuitet i den leverede hjælp. Leverandøren kan 
redegøre for det praktiske arbejde, herunder hvordan der arbejdes efter de hygiejniske retningslinjer 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 

 

  

0

1

2

3

4

5

Renell Smiley Service

Praktisk hjælp



ÅRSRAPPORT 2021 KOMMUNAL HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE SAMT PRIVATE LEVERANDØRER AF HJEMMEPLEJE OG PRAKTISK HJÆLP HELSINGØR KOMMUNE 

 

  
26 

3.6 REHABILITERENDE OG AKTIVERENDE PLEJE  

 
Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på et niveau, der 
ligger fra Særdeles tilfredsstillende til Godt og tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at borgerne 
er bevidste om betydningen af at anvende egne ressourcer, og at de gives muligheden herfor. Borgerne 
finder det helt naturligt, at de selv skal gøre det, de magter. Det vurderes, at medarbejderne er bevidste 
om at arbejde rehabiliterende og generelt formår at få inddraget borgernes ressourcer i den daglige støtte. 
Det er tilsynets vurdering, at tydeligere beskrivelser af den rehabiliterende tilgang i døgnrytmeplanerne kan 
være med til at styrke medarbejdernes indsats på området.  

 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
- Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Alle tre leverandører har opnået vurderingen Særdeles tilfredsstillende på indikatorerne for rehabilite-
rende og aktiverende pleje. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende til-
gang i plejen, og at borgerne oplever at anvende deres ressourcer aktivt. Der er tilfredsstillende fokus på 
den rehabiliterende tilgang. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

 -  Renell og Smiley Service 

 

Begge leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til indikatorerne for 
rehabiliterende og aktiverende hjælp. Der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i hjælpen 
på et særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven, Helsingør Kommunes kvalitetsstandar-
der samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg Helsingør Kommune. Borgerne vil generelt gerne 
bidrage i forbindelse med udførelse af forskellige opgaver. Medarbejderne/leverandørerne er bevidste om 
at motivere borgerne til at anvende deres ressourcer i videst muligt omfang.  

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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3.7 DEMENS 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med faglige tiltag i forhold til demens på et Særdeles tilfredsstillende   
niveau. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne redegør relevant for, hvorledes der arbejdes med 
borgere, som har demensproblematikker. Medarbejderne fremkommer dog med ønsker om at få mere viden 
og kvalificering på området. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
- Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Cura Pleje har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold til opfyldelse af indikatorer for 
Demens. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne kunne profitere af undervisning på området. 

For leverandørerne Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland er der opnået vurderingen Særdeles tilfredsstil-
lende i forhold til opfyldelse af indikatorer for Demens. På baggrund af interview med medarbejderne vur-
deres det, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis redegør for, hvordan der kan arbejdes ud fra 
en faglig tilgang hos borgere med demens. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

 - Renell og Smiley Service 

 

Begge leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til indikatorer på områ-
det Demens.  

For leverandøren Renell vurderer tilsynet, at medarbejderne redegør relevant for deres fokus på borgere 
med begyndende demens samt deres tilgang i den forbindelse. 

For leverandøren Smiley Service vurderer tilsynet, at der arbejdes med faglige tiltag i forhold til demens, 
så der sikres en særdeles tilfredsstillende kvalitet på området. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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3.8 MAD OG MÅLTIDER 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med mad og måltider på et Særdeles tilfredsstillende niveau. 
Tilsynet vurderer, at hjælpen til mad og måltider er tilpasset borgernes behov, og at der generelt er med-
bestemmelse og inddragelse i forhold til mad og måltider. Medarbejderne kan redegøre relevant for områ-
det. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Alle tre leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til opfyldelse af indi-
katorer for Mad og måltider. Tilsynet vurderer, at hjælpen til mad og måltider er tilpasset borgernes behov, 
og at borgerne er tilfredse med hjælpen. Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan bor-
gernes sikres selvbestemmelse og for relevante faglige observationer og handlinger i forhold til mad og 
måltider. 
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Private leverandører af praktisk hjælp 
 - Renell og Smiley Service 

 

Leverandørerne er ikke vurderet i forhold til dette tema.  
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3.9 MEDICINHÅNDTERING 

 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen har væsentlige mangler, og at kravene, jf. Sundhedsloven og 
Helsingør Kommunes retningslinjer, ikke bliver leveret på forsvarlig og tilstrækkelig vis. Den overordnede 
kvalitet i to distrikter er på et Nogenlunde tilfredsstillende niveau, hvor kvaliteten i et distrikt er på et 
utilfredsstillende niveau.  

Tilsynet vurderer, at manglerne/fejlene relaterer sig til områderne; opbevaring, medicindispensering, ad-
ministration og dokumentation. Der er givet en lang række anbefalinger på området, 

Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne generelt kan redegøre for medicinhåndteringen, der hersker 
lidt usikkerhed på flere områder, som kan have indflydelse på kvaliteten i opgaveløsningen. 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 
 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

De tre private leverandører har udelukkende delegerede sundhedslovsindsatser.  

Cura Pleje har modtaget vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende i henhold til Sundhedsloven og Helsingør 
Kommunes retningslinjer på området medicinhåndtering. Tilsynet vurderer, at leverandøren skal sikre, at 
der er udarbejdet tydelige handlingsanvisninger på indsatser relateret til medicinhåndtering, før indsatsen 
leveres til borgerne. I et tilfælde er det tilsynet vurdering, at der straks skal tages kontakt til hjemmesyge-
plejen i Helsingør Kommune, da medicinadministrationen ikke foregår efter korrekt ordination. Tilsynet 
vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for gældende retningslinjer for medicinadministration, 
men ikke i praksis får signeret korrekt for medicinadministration. 

Leverandørerne Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland har begge modtaget vurderingen Særdeles tilfreds-
stillende i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes retningslinjer på området medicinhåndtering. 

For Din Særlige Pleje gælder, at ingen af de besøgte borgere modtog støtte til medicinadministration, og 
det har derfor ikke været muligt, at foretage vurdering af den udførte administration. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne kan redegøre for medicinhåndtering særdeles tilfredsstillende.  

For Omsorg Sjælland er kvaliteten af medicinadministration særdeles tilfredsstillende, dog ses et tilfælde, 
hvor der ikke sker konsekvent kvittering for administration af øjendråber. Borgerne er i høj grad tilfredse 
med den støtte, de modtager til medicinhåndtering, og medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre 
relevant for, hvordan der arbejdes med medicinhåndtering i hverdagen. 
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Private leverandører af praktisk hjælp 
 -  Renell og Smiley Service 

 

Leverandørerne er ikke vurderet i forhold til dette tema.  

  



ÅRSRAPPORT 2021 KOMMUNAL HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE SAMT PRIVATE LEVERANDØRER AF HJEMMEPLEJE OG PRAKTISK HJÆLP HELSINGØR KOMMUNE 

 

  
38 

3.10 SYGEPLEJE 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 
 

Det er tilsynets vurdering, at sygeplejen leveres fra et Særdeles tilfredsstillende til et Godt og tilfreds-
stillende niveau i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes retningslinjer på området. I et distrikt 
er det borgernes oplevelse, at den leverede sygeplejeindsats ikke leveres med tilstrækkelig kontinuitet, og 
derved påvirker kvaliteten af indsatsen.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne redegør relevant for levering af Sundhedslovsydelser. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og 
Omsorg Sjælland 

 

Cura Pleje har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold til kvaliteten af den leverede 
sygepleje, herunder de visiterede delegerede sundhedsydelser. Medarbejderne er bevidste om deres kom-
petenceniveau, og de har kendskab til, hvor de kan hente hjælp. Det er tilsynets vurdering, at handlingsan-
visninger og brug af VAR kan bidrage til at øge medarbejdernes faglige niveau. 

 

Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland har begge modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold 
til kvaliteten af den leverede sygepleje, herunder de visiterede delegerede sundhedsydelser. Det er tilsynets 
vurdering, at leverandørerne arbejder systematisk med oplæring i forhold til de delegerede ydelser, samt 
at medarbejderne ud fra deres kompetenceniveau kan redegøre for, hvordan der arbejdes med de delege-
rede sygeplejeindsatser. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

- Renell og Smiley Service 

 

Leverandørerne er ikke vurderet i forhold til dette tema. 
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4. BORGEROPLEVET KVALITET 

4.1 BORGERRETTIGHEDER 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 

 

Tilsynet vurderer, at borgernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på et Godt og til-
fredsstillende niveau til et Særdeles tilfredsstillende niveau.  

Det er tilsynets vurdering, at borgerne særligt i et distrikt giver udtryk for utilfredshed med hjemmeplejens 
nye telefontider. Borgerne er bekymrede for, hvordan de skal få fat på hjælp efter kl. 20.00 i hverdagen og 
i weekenderne, idet borgerne ikke har nødkald. Tilsynet har drøftet problematikken med ledelsen.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er bekendte med borgerrettigheder, og hvorledes der arbejdes 
med at sikre borgernes selvbestemmelsesret.  

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 

4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 

 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Alle tre leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til opfyldelse af indi-
katorer om Borgerrettigheder. 

Tilsynet vurderer, at borgernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på særdeles tilfreds-
stillende niveau. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

 - Renell og Smiley Service 

 

Begge leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende for indikatorer om Borgerret-
tigheder.  

Det er tilsynets vurdering, at borgernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på et særdeles 
tilfredsstillende niveau. Tilsynet vurderer, at medarbejderne/leverandørerne er bekendte med reglerne på 
området. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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4.2 HVERDAG FOR BORGERNE 

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 

 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne finder, at de leverede ydelser passer til deres behov i hverdagen på 
et Særdeles tilfredsstillende niveau. Dertil er det tilsynets vurdering, at medarbejderne udviser respekt 
for borgernes privatliv, og de er opmærksomme på borgernes individuelle og personlige grænser. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes de tilpasser kommunikationen individuelt, og hvordan de tager 
højde for borgernes ønsker. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 

 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 

Alle tre leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til opfyldelse af indi-
katorer om Hverdag for borgerne.  

Tilsynet vurderer, at borgerne finder, at de tilbudte ydelser passer til deres behov i hverdagen på særdeles 
tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at borgerne oplever en imødekommende og venlig omgangstone fra 
medarbejdernes side. Borgerne oplever at have et godt hverdagsliv, hvor hjælpen leveres på en måde, så 
borgerne støttes heri. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan 
redegøre for faktorer, som har betydning for en venlig, anerkendende og ligeværdig kommunikation. 

 

 

 
1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

 - Renell og Smiley Service 

 

Begge leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende for indikatorer om Hverdag for 
borgerne. Tilsynet vurderer, at borgerne finder, at de tilbudte ydelser passer til deres behov i hverdagen 
på et særdeles tilfredsstillende niveau. 

 

 

 

1 = Særdeles tilfredsstillende, 2 = Godt og tilfredsstillende, 3 = Nogenlunde tilfredsstillende, 
4 = Utilfredsstillende, 5 = Meget utilfredsstillende 
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4.3 PÅRØRENDE   

Helsingør Kommunes hjemmepleje og sygepleje 

 

Tilsynet vurderer, at pårørendesamarbejdet er på et godt tilfredsstillende niveau, og at de pårørende ge-
nerelt medinddrages aktivt til at afklare et godt samarbejde.  
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Private leverandører af pleje og praktisk hjælp 

 - Cura Pleje, Din Særlige Pleje og Omsorg Sjælland 

 
Alle tre leverandører har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende i forhold til opfyldelse af indi-
katorer om Pårørende. Tilsynet vurderer, at de pårørende, der er interviewet under tilsynet, finder inddra-
gelsen og kommunikationen særdeles tilfredsstillende. Både ledelse og medarbejdere kan redegøre for et 
aktivt pårørendesamarbejde. 
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Private leverandører af praktisk hjælp 

 - Renell og Smiley Service 

 

Renell har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende for indikatorer under temaet pårørende. 

Tilsynet vurderer, at pårørendesamarbejdet er særdeles tilfredsstillende, og at de pårørende medinddrages 
i konkrete situationer, hvor det vurderes at være relevant. 

Smiley Service har modtaget vurderingen Utilfredsstillende for indikatorer under temaet pårørende. Tilsy-
net vurderer, at samarbejdet i forhold til en konkret pårørende er utilfredsstillende, og at dette ikke mat-
cher leverandørens beskrivelse af, hvorledes der generelt arbejdes med inddragelse af de pårørende. 
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5. KVALITETSUDVIKLING PÅ TVÆRS AF 
OMRÅDERNE 

 

På baggrund af tilsynene af kommunal hjemme- og sygepleje samt private leverandører af hjemmepleje og 
praktisk hjælp i Helsingør Kommune har tilsynet identificeret områder med særligt behov for fremadrettet 
kvalitetsudvikling. Der kan med fordel arbejdes med nedenstående områder gennem en tværgående indsats 
for derved at skabe læring og udvikling på området.  

Udviklingsområderne præsenteres i prioriteret rækkefølge. 

 

Medicinhåndtering 

Det er tilsynets vurdering, at der er behov for en målrettet indsats i forhold til medicinhåndtering. Der er 
givet anbefalinger på medicinområdet til alle tre distrikter i den kommunale hjemme- og sygepleje samt til 
Cura Pleje.  

I forhold til den kommunale hjemme- og sygepleje er det tilsynets vurdering, at medicinhåndteringen har 
væsentlige mangler, og at kravene, jf. Sundhedsloven og Helsingør Kommunes retningslinjer, ikke bliver 
leveret på forsvarlig og tilstrækkelig vis. Den overordnede kvalitet i to distrikter er på et Nogenlunde til-
fredsstillende niveau, hvor kvaliteten i et distrikt er på et Utilfredsstillende niveau. Dette er overordnet 
set samme niveau som sidste år, dog har et distrikt opnået en meget lille forbedring.  

Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne generelt kan redegøre for medicinhåndteringen, men at der 
hersker usikkerhed på flere områder, som kan have indflydelse på kvaliteten i opgaveløsningen. Det er 
tilsynets anbefaling, at der undervises og auditeres efter en fast frekvens. 

Tilsynet vurderer, at manglerne/fejlene relaterer sig til områderne; opbevaring, medicindispensering, ad-
ministration og dokumentation.  

Der er givet en lang række anbefalinger på området. 

For opbevaring, at: 

• Medicinen opbevares samlet i kommunens medicinkasser.  

• Det sikres, at medicinæskerne er lukket korrekt, så præparaterne ikke falder ud af æskerne. 

• Der er øget fokus på, at der altid er anbrudsdato på præparater med kort holdbarhed, herunder 
øjendråber og salver. 

• Det sikres, at pn medicin er aktuel og opbevares i korrekt pose i medicinboksen, alternativt 
beskrives det i medicinskemaet, hvor pn medicinen opbevares.  

• Det sikres, at aktuel medicin og ikke aktuel medicin opbevares adskilt, fx i poser. 

• Der er navn og CPR-nummer på inhalationer mv.  
 

For medicindispensering, at:  

• Der er navn og CPR-nummer på inhalationer mv.  

• Der er dispenseret korrekt i doseringsæskerne, herunder: 
o at der noteres den rigtige ugedag på æskerne. 
o at der altid foretages en eftertælling af alle doseringsæsker efter hver dispensering.  

• Mærkning af doseringsæsker med CPR-nummer og navn.  

• Anbrudt præparat dispenseres færdigt, før nye præparater anbrydes. 

• Der ikke er dispenseret med præparat, hvor holdbarhed er udløbet. 
 

For administration, at: 

• Medicin gives på rette tidspunkt. 

• Anførelse af udløbsdato på øjendråber/salver.  

• Der er øget fokus på, at der altid er anbrudsdato på præparater med kort holdbarhed, herunder 
øjendråber og salver.  
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For dokumentation, at: 

• Der signeres, når der gives præparater, der ikke er dispenserbare.  

• Der er fokus på, at der i tilfælde, hvor medicin ikke er givet retmæssigt, skal udarbejdet UTH. 

• Der udarbejdes handlingsanvisning på medicinhåndteringsopgaver, herunder at disse er ajourført 
og tydeligt beskriver, hvordan medicinopgaven skal håndteres. 

• Der sikres opfølgning på medicinområdet i forbindelse med udskrivelse fra HRT. 

• Der sikres korrekt handelsnavn på medicinlisten.  

• Der er korrekte handelsnavne på medicinskemaer.  

• Der altid er dokumenteret CAVE i borgernes journaler. 

 

For Cura Pleje er det ligeledes tilsynets vurdering, at der bør igangsættes undervisning på medicinområdet, 
herunder at italesætte vigtigheden af at få signeret korrekt for medicinadministration. Det er tilsynets 
vurdering, at leverandøren ikke bør levere medicinydelser, før der foreligger en faglig beskrivelse af hand-
lingen, som er udarbejdet af den kommunale hjemmesygepleje 

 
Sundhedsfaglig dokumentation 

Det er tilsynets anbefaling, at der sættes et målrettet fokus på fortsat at sikre kvaliteten i dokumentatio-
nen. 

Der er givet 14 anbefalinger til fire leverandører for temaet Dokumentation. To leverandører har ikke mod-
taget anbefalinger på området. Langt de fleste anbefalinger er givet til de tre distrikter i den kommunale 
hjemme- og sygepleje (Her nævnt som én leverandør). Her er tale om i alt ni anbefalinger. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne fortsat har brug for træning og sidemandsoplæring i forhold til at komme i mål 
med dokumentationsområdet. 

Det er tilsynets overordnede anbefaling, at der sættes et fagligt fokus på triageringsarbejdet, så der skabes 
tydelighed i forhold til: 

• Hvorfor borgeren er triageret. 

• Hvilken indsats medarbejderne skal levere /observere i den forbindelse. 

• Hvor ofte der skal følges op på indsatsen. 

• At få triageret borgere, som har ændringer i deres funktionsniveau.  

 

Et andet fokusområder er at få dokumenteret borgernes månedlige vejning, herunder at: 

• Der indføres arbejdsgange, så borgerne vejes efter de givne regler på området. 

• At vægtkontrollerne dokumenteres under målinger i journalen. 

 

I forhold til den øvrige dokumentation er er følgende faglige områder med behov for udvikling: 

• Udarbejdelse af helbredstilstande i overensstemmelse med den medicinske behandling – fokus på, 
om tilstanden er potentiel eller aktiv. 

• At få udarbejdet handlingsanvisninger, der tydeligt beskriver den indsats, som medarbejderen skal 
levere i forbindelse med en sundhedslovsindsats.  

 
Hertil kommer de individuelle anbefalinger på dokumentationsområdet, som er givet til de enkelte leveran-
dører, og som der sikrer en målrettet indsats omkring. 

 

 

Utilsigtede hændelser og læring:  

For den kommunale hjemme- og sygepleje gælder, at alle tre distrikter har modtaget anbefaling i forhold 
til arbejdet med utilsigtede hændelser. Det anbefales, at der iværksættes arbejdsgange, så der sker syste-
matisk opfølgning og læring på UTH-området. 
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6. RESUMÉ AF ANBEFALINGER 

 

På de følgende sider præsenteres et resumé af tilsynets anbefalinger: 

 

Den Kommunale Hjemmepleje og sygepleje 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

75 12 Vurderingen for alle tre distrikter er Nogenlunde tilfredsstillende. 

Tilsynets anbefalinger 

Distrikt 1 

På baggrund af det indsamlede datamateriale, og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO, at Di-
strikt 1 ved det uanmeldte tilsyn har et niveau, der er: 

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

Tilsynets anbefalinger er: 

1. Tilsynet anbefaler i forhold til opfølgning på tilsynets anbefalinger fra 2020 - og ud fra nuværende 
fund - at der fortsat kvalitetsudvikles og arbejdes med at få skabt læring og udvikling på flere om-
råder, herunder UTH, demens, medicin, vægtkontroller og dokumentation.  

2. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til dokumentationsarbejdet særligt er fokus på at få udarbejdet 
helbredstilstande, som er i overensstemmelse med borgernes medicinske behandling, herunder op-
mærksomhed på, hvornår en helbredstilstand er potentiel eller aktiv.  

3. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at få udviklet en systematisk dokumentation i forhold til 
triagearbejdet, så det er tydeligt, hvorfor borgerne er triageret, hvilken indsats medarbejderne skal 
levere /observere i den forbindelse, og hvor ofte der skal følges op på indsatsen. 

4. Tilsynet anbefaler, at der indføres arbejdsgange, så borgerne vejes efter de givne regler på området, 
herunder at vægtkontrollerne dokumenteres under målinger i journalen. 

5. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes arbejdsgange, så der sker systematisk opfølgning og læring 
på UTH-området. 

6. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med, at rengøringsydelsen leveres, så der er tilfredshed hos alle 
borgere, herunder at medarbejderne oplæres og trænes i, hvilke indsatser der skal leveres i forhold 
til de forskellige kvalitetstandarder. 

7. Tilsynet anbefaler som et led i udviklingsarbejdet omkring medicinhåndteringen, at der er fokus på:  

• At det sikres, at den ordinerede medicin gives på rette tidspunkt. 

• At der er fokus på, at der i tilfælde, hvor medicin ikke er givet retmæssigt, skal udarbejdet 
UTH. 

• At medicinen opbevares samlet i kommunens medicinkasser.  

• At det sikres, at medicinæskerne er lukket korrekt, så præparaterne ikke falder ud af æsker-
ne. 

• At der udarbejdes handlingsanvisning på medicinhåndteringsopgaver, herunder at disse er 
ajourført og tydeligt beskriver, hvordan medicinopgaven skal håndteres. 

• At der sikres opfølgning på medicinområdet i forbindelse med udskrivelse fra HRT. 

• At der er øget fokus på, at der altid er anbrudsdato på præparater med kort holdbarhed, 
herunder øjendråber og salver.  

• At der signeres, når der gives præparater, der ikke er dispenserbare.  

• At der er navn og CPR-nummer på inhalationer mv.  

• At det sikres, at pn medicin er aktuel og opbevares i korrekt pose i medicinboksen, alternativt 
beskrives det i medicinskemaet, hvor pn medicinen opbevares.  



ÅRSRAPPORT 2021 KOMMUNAL HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE SAMT PRIVATE LEVERANDØRER AF HJEMMEPLEJE OG PRAKTISK HJÆLP HELSINGØR KOMMUNE 

 

  
53 

• At der er dispenseret korrekt i doseringsæskerne, herunder at sikre, at der noteres den rigtige 
ugedag på æskerne.  

• At det sikres, at aktuel medicin og ikke aktuel medicin opbevares adskilt, fx i poser. 

• At der sikres korrekt handelsnavn på medicinlisten.  
 

Distrikt 2 

På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO, at Di-
strikt 2 ved det uanmeldte tilsyn har et niveau, der er: 

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

Tilsynets anbefalinger er: 

1. Tilsynet anbefaler i forhold til opfølgning på tilsynets anbefalinger fra 2020 - og ud fra nuværende 
fund - at der fortsat kvalitetsudvikles og arbejdes med at få skabt læring og udvikling på flere om-
råder, herunder medicin, dokumentation, planlægning, UTH samt organisering af vægtkontroller.  

2. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til dokumentationsarbejdet er særligt fokus på at få udarbejdet 
døgnrytmeplaner, så disse er aktuelle, overskuelige og ensartet opbygget. Dertil at der er fokus på, 
at særlige opmærksomhedspunkter bliver beskrevet handlevejledende og med udgangspunkt i bor-
gerens situation. Ligeledes, at borgerens ressourcer beskrives, så der ikke hersker tvivl om, hvordan 
medarbejderne skal arbejde rehabiliterende under indsatsen. 

3. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at få udarbejdet handlingsanvisninger, der tydeligt beskriver 
den indsats, som medarbejderne skal levere i forbindelse med en sundhedslovsindsatser.  

4. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at få udviklet en systematisk dokumentation i forhold til 
triagearbejdet, så det er tydeligt, hvorfor borgeren er triageret, hvilken indsats medarbejderne skal 
levere /observere i den forbindelse, og hvor ofte der skal følges op på indsatsen.  

5. Tilsynet anbefaler, at der indføres arbejdsgange, så borgerne vejes efter de givne regler på området, 
herunder at vægtkontrollerne dokumenteres under målinger i journalen. 

6. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes arbejdsgange, så der sker systematisk opfølgning og læring 
på UTH-området. 

7. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at sikre kontinuitet og tryghed i levering af hjælpen, 
samt at det sikres, at alle medarbejdere, inkl. vikarer, er bekendte med arbejdsopgaverne hos bor-
gerne. 

8. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med, at rengøringsydelsen leveres, så der er tilfredshed hos alle 
borgere.  

9. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til den rehabiliterende tilgang sikres, at alle medarbejdere er 
trænet og i stand til at levere en rehabiliterende indsats i hverdagen, så borgerne oplever, at de 
motiveres og guides til at anvende egne ressourcer i plejen og støtten.  

10. Tilsynet anbefaler, som et led i udviklingsarbejdet omkring medicinhåndteringen, at der er fokus på:  

• At der dispenseres korrekt, og at der altid foretages en eftertælling af alle doseringsæsker 
efter hver dispensering.  

• Anførelse af udløbsdato på øjendråber/salver. 
• Mærkning af doseringsæsker med CPR-nummer og navn.  
• At anbrudt præparat dispenseres færdigt, før nye præparater anbrydes. 
• At der ikke er dispenseret med præparat, hvor holdbarhed er udløbet. 
• At pn medicin opbevares i en særskilt pose.  
• At der er korrekte handelsnavne på medicinskemaer.  
• At der altid er dokumenteret CAVE i borgernes journaler. 

 

11. Tilsynet anbefaler, at der i forbindelse med indførelse af de nye telefontider er behov for at få 
informeret borger og pårørende om, hvordan de kan komme i kontakt med hjemmeplejen i forbin-
delse med fald og udebleven hjælp.  
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Distrikt 3 

På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO, at Di-
strikt 3 ved det uanmeldte tilsyn har et niveau, der er: 

 

Nogenlunde tilfredsstillende  

Tilsynets anbefalinger er: 

1. Tilsynet anbefaler i forhold til opfølgning på tilsynets anbefalinger fra 2020 - og ud fra nuværende 
fund - at der fortsat kvalitetsudvikles og arbejdes med at få skabt læring og udvikling på flere om-
råder, herunder medicin, dokumentation, planlægning, UTH samt organisering af vægtkontroller. 

2. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til dokumentationsarbejdet særligt er fokus på udarbejdelse af 
handlingsanvisninger, så disse er aktuelle og handlevejledende og kan anvendes som et aktivt red-
skab i hverdagen, for derved at bidrage til, at der fastholdes en høj kvalitet i udførelsen af indsatsen. 

3. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at få udviklet en systematisk dokumentation i forhold til 
triagearbejdet, så det er tydeligt, hvorfor borgerne er triagerede, hvilken indsats medarbejderne 
skal levere /observere i den forbindelse, og hvor ofte der skal følges op på indsatsen. Herunder 
anbefaler tilsynet, at der generelt er mere fokus på at få triageret borgere, som har ændringer i 
deres funktionsniveau. 

4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes arbejdsgange, så der sker systematisk opfølgning og læring 
på UTH-området. 

5. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til de visiterede sundhedslovsydelser sker refleksion særligt i 
forhold til planlægning af indsatsen, herunder løbende vurdering om en opgaveoverdragelse kunne 
være relevant. 

6. Tilsynet anbefaler, som led i udviklingsarbejdet omkring medicinhåndteringen, at der er fokus på:  

• At der dispenseres korrekt – og at der altid foretages en eftertælling af alle doseringsæsker 
efter hver dispensering. 

• At der altid er anbrudsdato på præparater med kort holdbarhed (fx insulinpenne, salver, øjen-
dråber). 

• At uaktuel og aktuel medicin opbevares adskilt i fx poser. 

• At der altid signeres efter, at der er gives dispenseret medicin, herunder ikke dispenserbare 
præparater (fx salver, øjendråber, inhalationer mv.) 

• At det på medicinlisten tydeligt er beskrevet, hvor pn medicin opbevares, hvis dette ikke 
ligger i borgerens medicinkasse. 

• At der løbende foretages medicingennemgange, så borgernes aktuelle medicinforbrug fremgår 
af medicinskemaet. 

• At der altid er navn/CPR-nummer og ordination på præparaterne, som forefindes i borgernes 
aktuelle beholdninger. 

• At det bliver dokumenteret, når medicinen ikke er givet, om det er fordi, at borgeren ikke 
ønsker at tage medicinen, eller om medarbejderen har glemt at give medicinen. Den dosis, 
der ikke er givet, skal destrueres. 

• At medicin, der er blevet for gammelt eller ikke længere skal bruges, bortskaffes med sam-
tykke fra borgeren. 

 

7. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at skabe øget kontinuitet i levering af Service- og Sundheds-
lovsydelser. 

8. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt er øget opmærksomhed på arbejdsgangen for respons på 
nødkald. 
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Cura Pleje 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

5 2 Vurderingen er Nogenlunde tilfredsstillende  

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der rettes et ledelsesmæssigt fokus på udarbejdelse af døgnrytmeplaner, så 
der sikres den nødvendige og løbende opdatering, og så der foreligger beskrivelser af alle ydelser, 
som borgerne er visiteret til. 

2. Tilsynet anbefaler derudover, at det ledelsesmæssigt sikres, at der foreligger handlevejledende be-
skrivelser af, hvorledes hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp skal udføres, og at beskrivel-
serne tager udgangspunkt i, hvorledes der sker medinddragelse af borgerens ressourcer. 

3. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt implementeres indsatser, så det sikres, at funktionsev-
netilstande løbende opdateres og indeholder tydelige beskrivelser af borgernes funktionsevne. Til-
synet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at medarbejderne opnår viden om og faglig forståelse 
for arbejdet med funktionsevnetilstande, og at redskabet anvendes i den daglige praksis 

4. Tilsynet anbefaler, at der rettes et ledelsesmæssigt fokus på, at der for alle delegerede sundheds-
lovsydelser skal foreligge handlingsanvisninger, som tydeligt beskriver den faglige indsats, før ydel-
serne leveres af leverandøren. Dertil er det tilsynets anbefaling, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
medarbejderne opnår viden om og faglig forståelse for arbejdet med handlingsanvisninger, og at 
redskaberne anvendes i den daglige praksis. Det er tilsynets vurdering, at leverandøren ikke bør 
levere sundhedslovsydelser, før der foreligger en faglig beskrivelse af handlingen fra den kommunale 
hjemmesygepleje.  

5. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt følges op på en konkret borgers mindre tilfredshed, så 
borgerens tilfredshed ved modtagelse af plejen i højere grad kvalificeres. Dertil at det sikres, at der 
er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og de leverede ydelser. 

6. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt igangsættes en faglig refleksion med medarbejderne om, 
hvordan demensindsatsen kan styrkes i hverdagen. 

7. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt igangsættes undervisning på medicinområdet, herunder 
italesætter vigtigheden af at få signeret korrekt for medicinadministration. Det er tilsynets vurde-
ring, at leverandøren ikke bør levere medicinydelser, før der foreligger en faglig beskrivelse af hand-
lingen, som er udarbejdet at den kommunale hjemmesygepleje.  

8. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt igangsættes refleksion og læring i forhold til anvendelse 
af handlingsanvisninger og brug af VAR for derved at styrke medarbejderne faglige niveau. 

 
 

Omsorg Sjælland 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

8 3 Vurderingen er Godt og tilfredsstillende  

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til dokumentationsområdet fortsat arbejdes med at sikre opda-
terede og fyldestgørende beskrivelser af døgnrytmeplaner, funktionsevnetilstande og generelle op-
lysninger, som understøtter tydelig sammenhæng i dokumentationen.  

2. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes fagligt fokus på at sikre systematisk dokumentation af bor-
gernes vægtmålinger samt ensartet dokumentation af, hvis borgerne frasiger sig vejning. 

3. Tilsynet anbefaler, at der som led i den faglige udvikling arbejdes med at sikre dokumentation af 
den faglige opfølgning hos borgerne.  
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4. Tilsynet anbefaler, at der rettes opmærksomhed på at sikre, at vikarer og afløsere har kendskab til 
og viden om, hvilken hjælp borgerne skal have. Hertil anbefales det, at der arbejdes med at sikre, 
at vikarer har kendskab til og arbejder ud fra beskrivelser i døgnrytmeplanen og handlingsanvisnin-
ger. 

 

 

Din Særlige pleje 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

2 2 Vurderingen er Særdeles tilfredsstillende  

Tilsynets anbefalinger 

Tilsynet har ingen anbefalinger. 

 

 

Renell 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

9 2 Vurderingen er Særdeles tilfredsstillende 

Tilsynets anbefalinger 

Tilsynet har ingen anbefalinger. 

 

 

Smiley Service 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

2 2 Vurderingen er Nogenlunde tilfredsstillende  

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at leverandøren arbejder med dokumentationsområdet, jf. Helsingør Kommunes 
krav og retningslinjer på området, herunder opretter handlingsanvisninger og arbejder med at få 
beskrevet observationer ved ændringer i borgernes tilstand samt bliver fortrolig med at anvende 
advis-systemet.  

2. Tilsynet anbefaler, at leverandøren får udarbejdet en instruks i forhold til, når/hvis leverandøren 
kommer til en ”lukket dør”. 

3. Tilsynet anbefaler, at leverandøren fortsat har fokus på at få leveret en kvalitet, som alle borgere 
er tilfredse med.  

4. Tilsynet anbefaler, at der straks tages kontakt til den ene borgers pårørende, dette med henblik på 
at få etableret et konstruktivt samarbejde, så borger kan få leveret den visiterede rengøringshjælp. 
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7. TILSYNETS FORMÅL 

 

Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn for leverandører af hjemmepleje/praktisk hjælp er at 
afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der ud-
føres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer 
og indhold. 

 

BDO’s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at:  

• Kontrollere, om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder og kommunens administrative 
procedurer og retningslinjer, herunder instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling 

• Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til bor-
gernes individuelle behov  

• Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete visiterede 
afgørelse, og de indsatser, der leveres til den enkelte borger 

• Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne 

• Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for 
borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse 

• Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs 
af de kommunale tilbud. 

 

Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de 
beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet.  
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale om-
råde i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter 
tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. 
På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområ-
det, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkohol-
behandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskel-
ligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virk-
somhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 90 konsulenter 
med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektor-
områder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering 
m.m. 

 

 

 

 

 

 


