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Anmeldt kommunalt tilsyn 2021 – HjemmeHjælpen A/S 

1. Formål 
Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven § 151 og ”Lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område” §15 og §16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemme-
hjælpsområdet. 
Formålet med tilsynet er i henhold til loven:  

1. at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til 
de afgørelser om hjælp, der er truffet 

2. at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder 
3. at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk 

forsvarlig måde  
4. at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til 

alvorligere problemer 
Tilsynet følger også op på, om leverandøren lever op til sin ”Tilbagemeldingspligt” til at 
indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visita-
tionsenhed. 

2. Præsentation af leverandøren 
Leverandøren er HjemmeHjælpen A/S, Smallegade 26A, 2000 Frederiksberg. Hjem-
meHjælpen A/S vandt i 2015 udbuddet som en af tre hjemmehjælpsleverandører i Fre-
deriksberg Kommune. Aftalen løber til den 31. oktober 2024. HjemmeHjælpen A/S va-
retager i maj 2021 personlig og praktisk hjælp og støtte til ca. 350 af Frederiksberg 
Kommunes i alt ca. 2660 hjemmehjælpsmodtagere.  

HjemmeHjælpen A/S’ egen præsentation 2021 
HjemmeHjælpen A/S har siden 2005 leveret hjemmehjælp til borgere i København, 
Tårnby og Frederiksberg Kommune efter fritvalgsordningen og har derfor over 16 års 
erfaring i at sikre hjemmehjælpsmodtagere en tryggere og lettere tilværelse. Vi leverer 
aktuelt hjemmehjælp til i alt 2.408 borgere fordelt i de tre kommuner.  
HjemmeHjælpen A/S´ mere end 400 medarbejdere omfatter bl.a. sygeplejersker, sosu-
assistenter, sosu-hjælpere, ergoterapeuter, handicaphjælpere, pædagoger og rengø-
ringsassistenter, men mange af medarbejderne har også specialer inden for fx demens, 
ernæring og tidlig opsporing af begyndende sygdom, eller udvidet kompetencer.  
HjemmeHjælpen A/S´ mål er at yde professionel og fleksibel hjemmehjælp, der også 
omfatter varme, omsorg, nærvær og tryghed. Dette gøres bl.a. ved få tilknyttet faste 
hjemmehjælpere med høj faglig kompetence, at komme på fast aftalte dage og tids-
punkter, fast kontaktperson, kontakt døgnet rundt. Derudover tilbydes der inspirerende 
og sociale arrangementer uden for hjemmet. Hos HjemmeHjælpen A/S er der også 
mulighed for tilkøbsydelser. Det kunne fx være rengøring, hundeluftning, ledsagelse, 
mv. 

3. Tilsynsresultat 
Der henvises til afsnit 7 ”Metode ved det aktuelle tilsyn”. 
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Med en pointscore på 5-0, hvor 5 er bedst, har leverandøren opnået nedenstående 
score indenfor 11 fokusområder. 
Pointscoren er beregnet ud fra den procent, som leverandøren har opnået ved opfyl-
delsen af de opstillede mål, 100-91% giver 5 point, 90-81% giver 4 point, 80-46% giver 
3 point, 45-31% giver 2 point, 30-11% giver 1 point, 10-0 % giver 0 point. Scoren 5 kan 
indeholde få forbedringspotentialer. 

Fokusområder 
Tilsynet har fokus på områder, der overordnet set afdækkes i interview med borgere og 
medarbejdere, tilsynets observationer, dialog med ledelsen samt dokumentation. 

12 borgerinterviews  
 2021 

Point 
2019 
Point 

1. Borgeroplevelsen: Den generelle tilfredshed 5 5 
2. Passende hjælp og støtte 5 5 
3. Rengøring / Praktisk hjælp 4 5 
4. Pleje, støtte og omsorg 5 5 
5. Tone og tilgang 5 5 
6. Medinddragelse og rehabilitering. I 2021 modtager in-

gen rehabiliterende ydelser og medregnes derfor ikke 
 5 

7. Få og kendte medarbejdere 5 5 
8. Aftale om tidspunkt for levering af hjælpen? 4 5 
9. Overholdelse af aftaler om fremmødetidspunkt 5 5 
10. Kendskab til kommende medarbejder 4 5 
11. Oplevet ikke at modtage visiteret hjælp? 5 5 
12. Borgerens tilbagemeldingspligt. Kan ikke pointgives   
13. Medarbejderkompetencer - borgeroplevelsen 5 5 
I alt  4,7 5 
Tilsynets vurdering ved rundgang i 12 hjem Point Point 
14. Rengøring 5 4 
15. Soignering 5 5 
16. Værdighed 5 4 
I alt  5 4,3 
Medarbejderfokusgruppeinterview, 5 medarbejdere Point Point 
17. Medarbejderoplevelsen/kompetencer: Tilfredshed 

med den støtte og hjælp, der visiteres og leveres, kom-
petencer – og udvikling samt viden mv. - samlet 

5 5 

I alt 5 5 
 

Dokumentationsgennemgang og tjek 

 
 

Tilsynet vurderer, at den gennemgåede dokumentation stort set lever op til afta-
ler og krav til dokumentation i Frederiksberg Kommune.  
Der er få udviklingspotentialer. 
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4. Vurdering af udviklingspotentiale i 2019-2021 
Tilsynets overordnede konklusioner og udviklingspotentialer: 

Gennemgang af borgerinterviews med 12 borgere 
12 borgere modtager praktisk støtte og hjælp. 7 borgere modtager støtte til personlig 
pleje tillige med praktisk støtte og hjælp. 

• Ad 1) Den generelle tilfredshed 
De fleste borgere er tilfredse med HjemmeHjælpen A/S som leverandør af personlig 
pleje og praktisk hjælp og støtte. De fleste oplever, at de får den hjælp, de har behov 
for og er tilfredse med den leverede hjælp.  

• Ad 2 og 3) Passende hjælp og støtte 
De fleste borgere oplever at få den hjælp, de har behov og er visiteret til og er 
tilfredse hermed. 
1 borger er ”Tilfreds, men…” oplever ikke at altid at få den visiterede hjælp til skift 
af sengetøj. Hjælpen er ikke dokumenteret i ”Besøgsplanen”. Borgeren er ”Ikke til-
freds” med, ikke altid at få gjort rent i hele hjemmet og at hjælperen går ”før tid”. 
Borgeren er ikke bekendt med det kommunale serviceniveau på rengøring sva-
rende til 65 m2 og mulighed for bytteydelser.  
HjemmeHjælpen A/S har tilbagemeldt, at borgeren ikke altid husker og ikke altid 
overkommer at få hjælp. Der er overensstemmelse mellem den visiterede tids-
ramme og medarbejderens komme og gåtid. 
Tilsynet har ikke bemærkninger til rengøring i hjemmet. 

• Ad 3) Rengøring / Praktisk hjælp 
De fleste borgere er tilfredse med den praktiske hjælp. 

1 borger er ”Ikke tilfreds” med gulvvasken især i badeværelset. Borgeren er køre-
stolsbruger, er på gaden flere gange dagligt, bruger samme kørestol inde og ude 
og har husdyr.  
Tilsynet vurderer, at ud fra de rammer borgeren har med brug af udendørs kørestol 
indendørs, husdyr og øvrig livsstil, så er det vanskeligt ud fra de visiterede ydelser 
og bevillinger at opnå et bedre resultat, fraset større opmærksomhed på badevæ-
relsesgulvet. HjemmeHjælpen A/S lever derfor op til Kvalitetsstandarderne. 

1 borger er ”Ikke tilfreds” og oplever, ikke altid at få den visiterede hjælp, vedkom-
mende har behov for af hverken HjemmeHjælpen A/S eller som visiteret hjælp.  
HjemmeHjælpen A/S oplyser, at der ved alle besøg leveres ydelser som bytteydelse 
efter borgerens ønske. Det er samme ydelser hver gang. Ydelserne er ikke er visi-
teret, fx rengøring efter husdyr. Hjælperen kan herved ikke levere alle visiterede 
ydelser. Ikke alle visiterede ydelser er dokumenteret i besøgsplanen. Tilsynet be-
mærker, at Frederiksberg Kommune jf. Kvalitetsstandarderne ikke bevilger rengø-
ring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af 
funktionsnedsættelsen. Borgeren fortæller om visiteret tid til opgaverne, som ikke 
altid overholdes.  
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Tilsynet bemærker, at der er er uoverensstemmelse mellem borgerens oplevelse af 
indholdet og tiden i den visiterede hjælp, den leverede hjælp og den visiterede 
hjælp. Dele af dette skal tillægges fejl i visitationspraksis. Hjemmet fremstår alle 
steder rengjort.  
Tilsynet bemærker, at flere borgere ikke er bekendt med bytteydelser og ønsker at 
gøre brug af det. 

• Ad 4) Pleje, støtte og omsorg 
De borgere, der modtager personlig pleje er tilfredse og oplever, at pleje, fx hjælp 
til bad, foregår på en god og ordentlig måde. 

• Ad 5) Tone og tilgang 
Borgerne oplever, at de er tilfredse med kommunikationen med hjælperne og at der 
en god tone.  
En blind borger bemærker, at når der er afløsere, ved borgeren ikke altid, hvilke 
opgaver, der er løst, da borgeren ikke får spurgt om det og ikke selv kan se det. 
Borgeren efterspørger dialog fra afløsere om, hvilke opgaver, der er løst og om 
hjemmets generelle tilstand inden hjemmet forlades.  
HjemmeHjælpen A/S har tilbagemeldt, at der er fulgt op herpå. Tilsynet har ikke 
bemærkninger til rengøringen i hjemmet. 

• Ad 6) Medinddragelse og rehabilitering 
Ingen af de interviewede borgere er visiteret til rehabiliterende indsatser. Borgerne 
oplever, at de gør alt, hvad de kan selv. Fx siger en borger: ”Jeg gør, hvad jeg kan 
selv. Sætter selv støvsuger og gulvspand frem. Jeg støver af, mens min hjælper er 
her.”  

• Ad 7) Få og kendte medarbejdere 
Alle borgere er tilfredse med antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. De fleste 
oplever, at de oftest har den samme hjælper, men at der kan være forskellige hjæl-
pere i weekenden. De borgere, der har daglig hjælp, har generelt forståelse for, at 
det kan være forskellige hjælpere.  
En borger er ”Tilfreds, men…” men oplever, at der er ofte udskiftning blandt hjæl-
perne. Tilsynet har indhentet køreliste over antal af forskellige hjælpere i hjemmet. 
Det giver ikke anledning til bemærkninger.  
En borger er ”Tilfreds”. Borgeren oplever imidlertid, at der ofte er forskellige hjæl-
pere om aftenen og ikke helt tilfreds med det. 
HjemmeHjælpen A/S har kontaktet borgeren om antal forskellige hjælpere om afte-
nen, som primært omhandler 14 dage grundet barsel og har lavet aftaler herom. 

Borgerne oplever generelt, at hjælperne ikke viser ID-kort. De bemærker generelt 
ikke, om der er firma-logo på tøjet. De er trygge ved at åbne, da hjælperne stort set 
kommer inden for det aftalte tidspunkt. To borgere bemærker, at det ville være rart 
og mere trygt, at hjælperne viser ID hver gang.  
HjemmeHjælpen A/S oplyser, alle hjælpere bærer ID. 
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• Ad 8) Aftale om tidspunkt for levering af hjælpen og 9) Overholdelse af aftaler om 
fremmødetidspunkt 
Borgerne oplever generelt, at de aftalte tidpunkter for levering af hjælp overholdes 
og er tilfredse hermed.  
En borger er ”Tilfreds”, men oplever, at tidspunktet til praktisk hjælp hver 2. uge 
varierer og vil gerne have et fast tidspunkt. En borger er ”Ikke tilfreds” med, at af-
tenhjælpen leveres i et tidspænd på 3 timer og vil gerne vide, hvornår hjælperne 
kommer. Borgeren er tilfreds med, at tiderne sædvanligvis overholdes, men vil 
gerne have besked om tidspunktet, hvis det ændres. 
En borger er ”Ikke tilfreds” og oplever, at den aftalte hjælp leveres tiltagende senere 
og med tidsvariation.  
HjemmeHjælpen A/S har fulgt op herpå. 

• Ad 10) Kendskab til kommende medarbejder 
Borgerne ved generelt hvem, der kommer og hvornår. De oplever generelt, at når 
det ikke er den faste hjælper, der kommer, så får de generelt ikke besked om, hvem 
der kommer og hvornår. For nogle borgere er dette ok, mens andre ikke er tilfredse 
hermed og gerne vil have besked herom.  

• Ad 11) Oplevet ikke at modtage visiteret hjælp 
Borgerne oplever generelt, at de har fået anden hjælp ved aflysning og ikke er ble-
vet glemt. 
En borger er ”Ikke tilfreds”, da borgeren har oplevet, at hjælperen ved ankomst har 
sagt, ikke have tid og er gået igen. Borgeren har ikke gjort noget ved det.  
HjemmeHjælpen A/S oplyser ikke at have kendskab til dette, men at de grundet 
manglende information om, at borgeren skulle gå, måtte flytte et besøg. 
To borgere har kontaktet HjemmeHjælpen A/S, fordi hjælperen ikke var kommet til 
aftalt tid og har herefter fået hjælp. Den ene er ikke helt tilfreds med det. 

• Ad 12) Borgerens tilbagemeldingspligt 
Borgerne oplever generelt, at de tilbagemelder, hvis de har behov for mere eller 
mindre hjælp. 

• Ad 13) Medarbejderkompetencer – borgeroplevelsen 
Borgerne oplever generelt at hjælperne er dygtige og at de har gjort det, de skal, 
når de forlader hjemmet. Borgerne oplever, at medarbejderne tilbyder hjælp, inden 
de går, fx at åbne glas for en borger med svage fingre, eller finder tabte ting og spild 
for synshandicappede. En blind borger oplever, at afløsere ikke har tilstrækkeligt 
kendskab til fx nødvendigheden af at altid at stille møbler, mm. så borgeren kan 
finde dem igen og undgå at komme til skade. Nogle borgere oplever, at hjælpen af 
og til leveres for hurtigt og at afløsere kun tager det overordnede eller ikke har kend-
skab til opgaven. 

Gennemgang af pårørendeinterview med en pårørende 
En pårørende har deltaget ved interview af borgeren. Den pårørende oplever, at bor-
geren er tilfreds med forholdende og oplever selv, at der er tilfredsstillende forhold. 
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Gennemgang af medarbejderinterviews med 5 medarbejdere 
Medarbejderne har været ansat mellem 14 dage og 10 år. 2 er uddannede social- og 
sundhedshjælpere, 2 er social – og sundhedsassistenter, 1 er socialpædagog. En af 
medarbejderne repræsenterer aftenvagterne. Ingen af de 5 medarbejdere har ledelses-
beføjelser.  

De 5 interviewede medarbejdere oplever, at borgerne får den hjælp de har behov og 
de er generelt tilfredse med den hjælp, de leverer. En medarbejder oplever, at af og til 
kunne der ønskes mere tid til fx en ernæringsopgave og en anden oplever, at det ikke 
er rart ikke at kunne nå, at ”se borgeren rigtig i øjnene” inden medarbejderen skal vi-
dere. De oplever, at de har kompetencerne til at yde den hjælp, støtte og omsorg, som 
borgeren har behov for og er fleksible i opgaveløsningen. De oplever, at borgere, hvis 
bolig overstiger 65 m2 ofte ønsker at få gjort rent i hele hjemmet, hvilket kan være en 
udfordring. De oplever, at borgerne oftest ved, at praktisk hjælp maximalt visiteres til og 
leveres på svarende til 65 m2 og taler med borgerne om bytteydelser. De oplever, at 
de har en god tone og søger at udvise respekt for det enkelte menneske, men også at 
enkelte borgere af forskellige årsager ikke altid tiltaler personalet pænt, hvilket de har 
en faglig tilgang til. Medarbejderne inddrager i vidt omfang borgerne i opgaveløsningen, 
fx ved sammen at vaske op, lave smørrebrød eller skifte sengetøj.  

Medarbejderne oplever, at de oftest kommer hos de samme borgere og generelt over-
holder tiderne på deres køreliste. De kontakter borgerne, hvis de er forsinkede, og hvis 
der kommer en afløser, så får borgerne fx en sms-besked med navnet på hjælperen og 
om hvad tid hjælpen kommer. De oplever, at borgerne ikke altid har kendskab til even-
tuel afløsning. Medarbejderne er opmærksomme på at tilbagemelde, om borgerens be-
hov svarer til den visiterede hjælp og de taler med borgeren om det. 

Medarbejderne oplever, at de kan sparre fagligt med hinanden og ledelsen og har mu-
lighed for at søge og at få bevilget kurser. Medarbejderne har kendskab til reglerne for 
brug af magt og bruger det ikke. 

Medarbejderne orienterer sig i omsorgssystemet Cura og dokumenterer blandt andet 
hjælpen i ”Besøgsplanen” fx fra det øjeblik, de banker på og træder indenfor, så de ikke 
kommer i tvivl om, hvad der skal gøres i hjemmet. 

Tilsynets bemærkninger til interviews og observationer i hjemmene 
Tilsynet har ikke bemærkninger til rengøring, soignering eller værdighed, ej heller i 
hjem, hvor der er særlige udfordringer. 

Gennemgang af dokumentation 2021 
Tilsynet gennemgår dokumentation i 12 journaler på relevante områder.  

HjemmeHjælpen A/S samarbejder med øvrige kommunale og private leverandører 
samt ”Visitation og Hjælpemidler” med henblik på ajourføring af dokumentation. Tilsynet 
har givet anledning til få ”Bemærkninger” og ”Fejl og mangler” på dokumentationen i 
stikprøverne. Dette kan ikke alene tillægges HjemmeHjælpen A/S, men også samar-
bejdspartnerne om end HjemmeHjælpen A/S har det primære ansvar for ajourføringer. 
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• Tilsynet vurderer, at af dokumentationen i de 12 journaler fremgår det samlet set, 
at borgerne har funktionsevnetab, hvilken hjælp og støtte de enkelte borgere har 
behov for og hvad, der er aftalt og planlagt.  

• I ”Funktionsevnetilstande” lever dokumentationen generelt stort set op til ”Faglig 
vejledning – Dokumentation i Cura” og ”Bilag til: Faglig vejledning – Dokumentation 
i Cura”. Generelt er der i den enkelte journal målepunkter, som skal ajourføres eller 
dokumenteres, herunder ”Borgerens ønsker og mål”. Der dokumenteres i ”Årsags-
fritekst”, et felt som ikke skal benyttes. Den ”Faglige vurdering” indeholder generelt 
relevant information, men skal udelukkende indeholde dokumentation af, hvad bor-
geren ”Kan” og/eller ”Ikke kan”. For at opnå bedre systematik og overskuelighed og 
undgå dobbeltdokumentation, skal ovenfor nævnte metode for dokumentation, som 
er beskrevet i vejledningerne, implementeres. 

• ”Generelle oplysninger” er stort set dokumenteret. 
• ”Besøgsplaner” er ikke altid helt ajourførte og i en journal er den ikke oprettet. Der 

er til tider sammenfald med borgerens oplevelse af ikke at få den visiterede hjælp, 
fx hjælp til skift af sengetøj eller der er dokumentation af bytteydelser, men ikke 
dokumentation af visiterede ydelser. 

• I 4 journaler har tilsynet bemærkninger til overensstemmelsen mellem den visite-
rede hjælp, besøgsplanen og borgerens behov for hjælp samt faktura. Ingen af be-
mærkningerne har givet anledning til revisitationer, men til mindre ajourføringer. 

• Tilsynet har ikke bemærkninger til antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. 

5. Opfølgning på tidligere tilsyn 
HjemmeHjælpen A/S fik senest kommunalt anmeldt tilsyn fra Frederiksberg Kommune 
i 2019, hvor der blev aftalt handlinger og aktiviteter for de kommende år. De handlede 
om at sikre overholdelse af tilbagemeldingspligten og dokumentation heraf, at der er 
forventnings-afstemninger og dokumentation af fx rengøringshjælp, at der er kompe-
tenceudvikling inden for dokumentation og faglige områder som konflikthåndtering, 
værdighed og respekt, demens, rehabiliterende tilgang og kontakt med pårørende samt 
sikring af et godt læringsmiljø og tryghed for afløsere. 

Ledelsen i HjemmeHjælpen A/S oplyser, at der er fulgt op aftalerne. Der aflægges så-
ledes kvalitetsbesøg af en gruppeleder hos 12 borgere pr. kvartal i hver af de tre hjem-
mehjælps-grupper med henblik på tilbagemeldingspligten, der laves forventningsaf-
stemninger med borgerne, der er løbende fokus på værdig ældrepleje og planlagt un-
dervisning i etik, moral og adfærd. Der er oprettet et 3-dages intro-program med følge i 
hjemmene for alle nyansatte, herunder også uddannede og afløsere. HjemmeHjælpen 
A/S har særlig stort fokus på arbejdet med god dokumentationspraksis, både i forhold 
til servicelov og sundhedslov, herunder ”Den gode borgerjournal”, roller og ansvar samt 
undervisning af både ledelse og udekørende medarbejdere. 

I ”Brugertilfredshedsundersøgelsen på hjemmehjælpsområdet 2020” i Frederiksberg 
Kommune svarer 63 pct. af de borgere, der har svaret på undersøgelsen og som mod-
tager hjemmehjælp fra HjemmeHjælpen A/S, at de er tilfredse eller meget tilfredse her-
med. Tilsynet henviser til brugertilfredshedsundersøgelsen for uddybning. 
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Tilsynet vurderer, at HjemmeHjælpen A/S har fulgt op på aftalerne.  

Tilsynet vurderer, at der fortsat skal være opmærksomhed på forventningsafstemning 
af rengøringshjælpen, at dokumentationen i ”Funktionsevnetilstande” i højere grad føl-
ger vejledningerne, at ”Besøgsplaner” er oprettet og ajourførte samt at afløsere benytter 
”Besøgsplanerne”. 

6. Aftaler på baggrund af det aktuelle tilsyn  
Efter dialog mellem leverandøren og tilsynet er der, som opfølgning på tilsynsbesøget, 
aftalt følgende handlinger og aktiviteter for 2021-2023: 

• At ledelsen i HjemmeHjælpen A/S fortsat har fokus på at sikre forventningsafstem-
ning ved levering af støtte og hjælp i hjemmet, primært i forhold til rengøring, her-
under rammerne herfor, oplysning om fleksibel hjemmehjælp og bytteydelser, samt 
betydningen af vedligeholdende rengøring har for borgerne.  

• At ledelsen i HjemmeHjælpen A/S arbejder for at sikre, at borgerne får besked ved 
ændring i levering hjælpen vedrørende tidspunkt og hjælper, for at øge trygheden 
for borgerne. 

• At ledelsen i HjemmeHjælpen A/S fortsat har fokus på, at afløsere bruger ”Besøgs-
planen” i hjemmene, samt at ”Besøgsplanen” til en hver tid er oprettet, ajourført og 
sammenstemmende med visiterede ydelser. 

• At ledelsen i HjemmeHjælpen A/S fortsat arbejder med at sikre systematik og over-
skuelighed jf. ”Faglig vejledning – Dokumentation i Cura” og undgår unødig dob-
beltdokumentation. 

7. Metode ved det aktuelle tilsyn  
Der henvises til ”Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet 2019” i Frederiks-
berg Kommune for uddybende metodebeskrivelse. 

Logistikken for tilsynets gennemførelse er aftalt med leverandøren forud for tilsynet, 
som en anmeldt del af tilsynet, mens de konkrete borgertilsyn er uanmeldte for leve-
randøren.  

• 12 borgere har modtaget tilsynsbesøg med interview i deres hjem. 
• Ingen borgere har modtaget telefoninterview. 
• Forhold i hjemmet er observeret. 
• 7 borgere modtager støtte til personlig pleje tillige med praktisk støtte og hjælp. 
• Ingen er visiteret til rehabiliterende ydelse. 
• 9 kvinder og 3 mænd i alderen 63 – 93 år indgår. 4 borgere får daglig hjælp. 
• En borger har betydelig nedsat hukommelse. En pårørende deltager her. 
• En pårørende har deltaget i tilsynet. 
• Der er foretaget stikprøve på dokumentation hos alle 12 borgere.  
• Tilsynet har efter hvert tilsynsbesøg fremsendt en tilbagemelding til leverandøren, 

som leverandøren har tilbagemeldt på og handlet på, hvis dette har været aktuelt.  
• Der er lavet fokusgruppeinterview med 5 medarbejdere om kvalitetsstandarder, til-

bagemeldingspligt, dokumentation, kompetencer, rehabilitering mm.  
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• Forvaltningen har godkendt, at tilsynet er gennemført i overensstemmelse med til-
synskonceptet. 

Ved udmålingen af point er der taget højde for, at nogle borgere ikke modtager person-
lig pleje.  

Hvad er undersøgt?  
Borgerinterview og samtaler læner sig op ad Kvalitetsstandarderne og Ældrepolitikken 
og afspejler, om borgerne får den hjælp, de har behov for og tilfredsheden hermed. Der 
er 13 målepunkter. 

Pårørende. Hvis der er pårørende til stede spørges de, om de oplever, at borgeren som 
modtager hjælpen er tilfreds med forholdende og om den pårørende oplever, at der er 
tilfredsstillende forhold. 

Medarbejderinterview er medarbejderens oplevelse af, om borgerne får den pleje, 
støtte og hjælp, de har behov for, og om medarbejderen har kompetencerne til at give 
den, samt den generelle tilfredshed med leverandørens indsats over for borgere og 
medarbejdere.  

Observationer i hjemmet skal belyse, om borgerne modtager pleje, omsorg og støtte jf. 
Kvalitetsstandarderne mm. samt om den generelle standard lever op til hertil. Der er 3 
målepunkter. 

Dokumentation  
Dokumentationen vurderes ud fra de aftaler, der foreligger jf. ”Faglig vejledning – do-
kumentation i Cura”, ”Bilag til: Faglig vejledning – dokumentation i Cura” og relevante 
vejledninger, krav jf. ”Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser” fra Sundhedsstyrel-
sen samt god faglig standard.  

Der laves gennemgang og tjek af dokumentationen for sikring af, at ovenstående aftaler 
og vejledninger følges og med henblik på læring samt vejledning og sparring. 

Der er taget udgangspunkt i målepunkter fra ”Fælles sprog III” (FSIII), hvor dokumen-
tationspraksis primært er tjekket i forhold til visiterede servicelovsydelser med tilknyt-
ning til ”Funktionsevnetilstande”, ”Generelle oplysninger”, ”Observationer” og ”Besøgs-
planer”. Der er tillige ført tilsyn med antallet af forskellige hjælpere i hjemmet, overens-
stemmelsen mellem visiterede ydelser og borgerens behov for hjælp samt tilbagemel-
dingspligten, og om der er systematik og overskuelighed i dokumentationen.  

Frederiksberg Kommune har besluttet, at fra januar 2020 ændres praksis for dokumen-
tation af ”Funktionsevnetilstande” i Cura, jf. ”Faglig vejledning – dokumentation i Cura”. 
Det vedrører servicelovsydelser. Forvaltningen vurderer, at med omsorgssystemet 
Cura er det ikke er muligt, at lave et pointsystem, svarende til det pointsystem, som 
tidligere blev anvendt i forbindelse med tilsyn. Dette da det ikke kan blive sammenlig-
neligt og retfærdigt på tværs af hjemmehjælpsleverandører og i forhold til plejecentrene. 
Ved det aktuelle tilsyn er der derfor ikke givet point, men foretaget en vurdering.  



11 
 

Dokumentationen vurderes ud fra, i hvilket omfang leverandøren lever op til aftaler og 
krav: 

• ”Tilsynet vurderer, at den gennemgåede dokumentation lever op til aftaler og krav 
til dokumentation i Frederiksberg Kommune. Der er enkelte udviklingspotentialer.” 

• ”Tilsynet vurderer, at den gennemgåede dokumentation stort set lever op til aftaler 
og krav til dokumentation i Frederiksberg Kommune. Der er få udviklingspotentia-
ler.” 

• ”Tilsynet vurderer, at den gennemgåede dokumentation ikke lever helt op til aftaler 
og krav til dokumentation i Frederiksberg Kommune. Der er udviklingspotentialer.” 

• ”Tilsynet vurderer, at den gennemgåede dokumentation ikke lever op til aftaler og 
krav til dokumentation i Frederiksberg Kommune. Der er flere udviklingspotentialer.” 

Frederiksberg Kommune konverterede til omsorgssystemet Cura og Fælles Sprog III 
(FSIII) d. 1. maj 2018. På Ældre- og Omsorgsudvalgets møde den 19. november 2018, 
punkt 104 ”Delstatus på smart sundhed - implementering af Cura”, blev det besluttet at 
tage orienteringen om status på implementering af Cura til efterretning. I sagen fremgår 
det, at forvaltningens vurdering var, at der var behov for at udvide implementeringen, 
således at den også løb i 2019. På baggrund af dette blev der ved tilsynsrunden i 2019 
udelukkende givet vejledning og sparring i forhold til den oplevede dokumentation og 
ikke point som ved tidligere tilsyn.  

8. Den endelige tilsynsrapport   
Det samlede materiale danner baggrund for tilsynsrapporten.  

Forvaltningen fremsender en foreløbig tilsynsrapport til leverandørledelsen til kommen-
tering. Rapporten vil indeholde en beskrivelse af de forhold, som tilsynet har konstate-
ret, så ledelsen får bedst muligt overblik over potentielle indsatsområder. Tilsynet bely-
ser i rapporten udviklingspotentialer til ledelsen, hvor dette måtte være relevant.  

Leverandørledelsen har 14 dages kommenteringsfase til at komme med forslag til ud-
viklingstiltag, så ledelse og tilsyn i dialog kan opstille handlinger for udvikling og aktivi-
teter i de kommende år. Disse forslag og aftaler dokumenteres i den endelige tilsyns-
rapport. 

Leverandørledelsen kan komme med bemærkninger til forståelse eller fejl i rapporten, 
som tilsynet efterfølgende ændrer. Forhold konstateret under tilsynet ændres ikke, men 
kan drøftes.  

9. Opfølgning 
Den endelige rapport sendes til chefen for Sundheds – og Omsorgsafdelingen og den 
lokale ledelse. 

Chefen for Sundheds – og Omsorgsafdelingen følger op på de anbefalinger og de om-
råder, som tilsynsrapporten i øvrigt giver anledning til drøftelse af.  
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Tilsynsrapporten forelægges Sundheds – og Omsorgsudvalget og sendes i høring hos 
Ældreråd og Handicapråd. 
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