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M-sag ÆSU december 2017
Uanmeldt kommunalt tilsyn 2017 i Hjemmeplejegruppen Vest
På foranledning af Ældre- og Sundhedsudvalgets forespørgsel om at se tilsynsrapporterne
successivt som tilsyn og efterfølgende dialogmøde blev afholdt, fremsendes hermed
tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn 2017 i Hjemmeplejegruppen Vest.
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Indledning
Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de
kommunale opgaver efter SEL § 83 og 86 løses i overensstemmelse med Byrådets
bestemmelser. Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn på plejecentre, i
hjemmeplejen samt hos private leverandører.
Tilsynet
 Formålet med tilsynet er
At undersøge, om opgaverne på ældreområdet løses i overensstemmelse med
lovgivningen, Høje-Taastrup Kommunes fastlagte serviceniveau og den konkrete
afgørelse, der er truffet for den enkelte beboer
At afdække, om der er overensstemmelse mellem de ydelser, der er truffet
afgørelse om, og de faktisk leverede ydelser
At bidrage, til at fastholde og højne den samlede kvalitet i kommunen både på
kort og lang sigt, og ikke blot at afdække fejl og mangler i servicen
At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig
til at blive alvorlige
Skabe mulighed for læring




Tilsynet er et øjebliksbillede, som er repræsenteret ved stikprøver
Tilsynet blev afviklet den 15. august 2017 af udviklingskonsulent Rikke Gormsen,
MPH, sygeplejerske og chefkonsulent Mariann Lyby, MPH, SA, sygeplejerske
Tre borgere blev interviewet, én pårørende deltog i tilsynet

Dialogmødet
 Dialogmødet er en opfølgning på det uanmeldte kommunale tilsyn
 Formål med dialogmødet er, at skabe rum for fælles forståelse og læring
 På mødet præsenteres hvad tilsynet har fundet, og der er mulighed for dialog,
uddybning og kommentarer til fundet
 Dialogmødet blev afviklet den 21. september 2017 med deltagelse af fem
medarbejdere, to sygeplejersker tilknyttet plejegruppen, leder af plejegruppen samt
lederen af hjemmeplejen

Metode
Det samlede tilsyn består af
 udvælgelse af borgere
 gennemgang af den sygeplejefaglige dokumentation
 interview med de udvalgte borgere i eget hjem

gennemgang af medicindokumentation, -administration, og observation af
medicinhåndtering
 interview med en gruppe medarbejdere
 interview med lederen
Dialogmøde afholdes efter alle dele af tilsynet er gennemført.
Der udarbejdes en rapport, som sammenfatter tilsynet. Rapporten sendes i høring for
faktuelle fejl, hvorefter den færdiggøres. Rapporten lægges efterfølgende på hjemmeplejens
og kommunens hjemmeside.
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Samlet konklusion
Sygeplejefaglig dokumentation
Hos alle borgere ses skriftlige afgørelser over hvilken hjælp borgeren er bevilget. Borgernes
konkrete og individuelle behov er ligeledes dokumenteret, og det vurderes, at hjælpen gives
ifølge kvalitetsstandarderne. Der er begrænset dokumentation af informeret samtykke,
dokumentation af værgemål og magtanvendelse er ikke relevant for de udvalgte borgere.
Dokumentationen viser yderligere, at borgerne inddrages i både tilrettelæggelse og udførelse
af indsatserne, selv om det er med begrænset udbytte for fleres vedkommende. Pårørende
inddrages i den udstrækning det er relevant. Navne på kontaktpersoner fremgår ligeledes.
Der ses helhedsvurdering, døgnrytmeplan /samarbejdsaftale med borger i relevant omfang.
Målinger anvendes kun i meget begrænset omfang.
Vedrørende journalnotater er de sparsomme og til tider mangelfulde. Der følges ikke op, som
man kunne forvente på skitserede problemstillinger, og i et tilfælde betyder det, at der er
mangelfuld pleje/omsorg i fht. borgerens helbredsproblem. Journalnotaterne bærer flere
steder præg af mangel på viden om retningslinjen for dokumentation, hvad skal skrives hvor,
hvordan der dokumenteres professionelt, mm.
Brug af plejeplaner vurderes ligeledes mangelfuld. Der ses dels plejeplaner, som burde have
været lukket tidligere, dels mangler der plejeplaner på relevante problemstillinger. Også her
ses manglende opfølgning.
Samlet set, bør der samles op på medarbejdernes forståelse af, hvordan man skal
dokumentere, specielt i journalen samt i brugen af plejeplaner, og sikres, at der i
medarbejdergruppen er forståelse for, hvorfor dokumentationen er vigtig og hvad den kan
bruges til i fht. kvalitetssikring, kontinuitet og helhed i indsatsen for borgerne.
Borgerne
Alle borgere deltog aktivt i tilsynet, en pårørende var til stede under tilsynet og deltog derfor
også. Borgerne oplever, overordnet set, at få dækket deres behov for pleje. De får den hjælp
de er bevilget, og der er sammenhæng imellem hjælpen og behovet, ligesom de er tilfredse
med kvaliteten af indsatserne.
Borgerne føler sig inddraget i både tilrettelæggelse og udførelse af indsatserne, og hvor det er
relevant, inddrages pårørende. Én borger giver udtryk for, at mad og varer leveres for tidligt
om morgenen i forhold til hendes dagsrytme.
Kontaktpersonerne er kendte for borgerne og de ved, hvordan de skal få fat i hjemmeplejen,
hvis der er behov for det. De giver udtryk for, at jo mere hjælp man får, jo flere forskellige
medarbejdere får man besøg af, men de udviser alle forståelse for dette forhold. Alle borgere
er således tilfredse med antallet af hjælpere, som kommer i hjemmet.
Flere udtrykker glæde og tilfredshed med at kunne få den hjælp de får, og er taknemlige for
at det kan lade sig gøre at blive hjulpet.
Gennemgang af medicinområdet
Gennemgang af medicinområdet indebærer gennemgang af medicindokumentation og administration samt observation af medicinhåndtering.
I alt blev medicindokumentationen gennemgået hos ti borgere og medicinadministration og
håndtering kontrolleret i hjemmet hos syv borgere. Hos en borger blev medicinen
administreret af en pårørende.
Korrekt dokumentation betyder, at der manuelt skal angives de tidspunkter på dagen, hvor
borgeren skal have sin medicin. Hos tre af borgerne var disse tidspunkter forkerte eller
ufuldstændige hvilket medfører, at medicinskemaerne både som printet og som skærmbillede
så ustrukturerede ud. Flere borgere har plejeplaner på medicinområdet, hos enkelte var disse
mangelfulde eller forældet.
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Antallet af borgere på dosisdispensering er faldet i kommunen som helhed, og aktuelt er to ud
af ti borgere på dosisdispensering, på trods af, at flere af borgerne vurderes til at være i
stabile forløb. Faldet er en landsdækkende tendens, hvor de praktiserende læger er
tilbageholdende med at ordinere dosisdispenseret medicin. Dette resulterer i en øget
arbejdsmængde for medarbejderne i ældreplejen.
Hos to borgere blev der håndteret medicin for 14 dage ad gangen. Det blev gjort på en
struktureret og velorganiseret måde, og fulgte Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer for
medicindosering, herunder sikring af, at der er tilstrækkelig medicin i hjemmet til den
efterfølgende dosering.
Medicin behandles og opbevares generelt korrekt, dog var der hos en enkelt borger
udfordringer med opbevaring af medicinen.
Flere af borgerne har selvadministreret medicin, og i de fleste tilfælde bliver det administreret
efter forskrifterne. Hos enkelte borgere kunne opbevaring og håndtering af borgeren selv,
gøres mere sikkert, men borgerne var ikke umiddelbart modtagelige for vejledning omkring
dette.
Medarbejderne
Medarbejderne oplever, at der i dagligdagen er mulighed for at levere den kvalitet i plejen,
som er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Alle kender og anvender kvalitetsstandarderne og
kommunens instrukser, og ved, hvordan man indberetter utilsigtede hændelser.
Der opleves udfordringer i fht. den sygeplejefaglige dokumentation. Der er netop før
sommerferien indført ipads til alle medarbejdere, men ikke alle er endnu helt fortrolige med at
dokumentere på dem. Flere medarbejdere udtaler ved tilsynet, at de ikke har ændret
arbejdsgang i fht. hvornår de dokumenterer, hvilket er et af formålene med at indføre tablets.
Den fulde implementering af iPads er fortsat et indsatsområde der er fokus på og det er
forventningen at det kan være et led i løsningen på udfordringerne med dokumentation.
Der er ikke generelt en opfattelse af, at der er regler for dokumentation, ej heller hvornår
dagens observationer skal være dokumenteret. Det samme gælder for dokumentation af
informeret samtykke. Disse områder, bør der arbejdes mere med i fht. fælles aftaler, som
skal være kendt af alle.
Medarbejderne har et godt samarbejde med både borgere og pårørende. Der opleves også et
godt samarbejde på tværs af døgnet, med andre faggrupper og med de private leverandører,
når det sker af og til. Sommeren har været præget af, at det har været svært at få vikarer
bl.a. til aftenvagter, og det har kunnet mærkes hos dagpersonalet også, men er blevet løst.
Der arbejdes løbende med kvalitetsudvikling i gruppen, og for tiden er der fokus på
medicinområdet, og opdatering af viden hos alle medarbejdere. Der er indført triagering som
metode i foråret, og specielt fremhæves overblikstavlen, som giver alle et godt overblik over
den enkelte borgers tilstand.
I det seneste år, har det primært været intern kompetenceudvikling medarbejderne har
deltaget i. Der sker den nødvendige oplæring i nye opgaver, når det er aktuelt, og som
udgangspunkt har man adgang til kompetenceudvikling efter behov.
Ledelsen
Den daglige leder har været fastansat siden 1.april 2017. Der er fulgt op på sidste års tilsyn
på dokumentationsområdet og der er indført ipads til alle medarbejdere. Problematikken bl.a.
vedr. lang køretid imellem kontoret i Hedehusene og borgere bosat i Bygaden fra sidste år er
også løst.
Kvalitetssikring af indsatserne hos borgerne gøres på flere forskellige måder. Lederen deltager
i triage-møder, og kommer derfor både til at kende borgerne, og medarbejdernes
løsningsmodeller. Når der er ’sager’ der skal samles op, går den daglige leder ind i den
enkelte sag. Lederen har desuden igennem sommeren deltaget i borgerbesøg og -plejen. Mht.
egenkontrol, er der er et ønske om at opdatere metoden i hele hjemmeplejen i løbet af
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efteråret. Konkret er der på nuværende tidspunkt egenkontrol ved faglig ressourceperson hos
2-3/borgere pr. md.
Igennem arbejdet med triagering er der kommet fornyet fokus på borgernes habituelle
tilstand, og overblikket fastholdes bl.a. ved oversigtstavlerne, som nævnt tidligere.
Der har været gennemført en målrettet kompetenceudviklingsindsats til alle medarbejdere på
medicinområdet bl.a. med undervisning ved farmaceut og farmakonom. Lederen har startet
udsendelse af info-mails, når der er nye beslutninger som inkluderer alle, og som de derfor
skal kende. Disse nyhedsbreve udsendes minimum 2 gange pr. måned.
Sygefraværet er i fokus, og der har ikke været sygefravær hele sommeren hos det faste
personale. Der afholdes sygefraværssamtaler efter behov, og man følger i øvrigt
anbefalingerne fra HR-centret. Der undervises i ’god arbejdslyst’ af ekstern konsulent for alle
medarbejdere, som en del af indsatsen for bedre trivsel. Pr. August 2017, er fraværet 18,3
dage pr. medarbejder, et efterslæb fra de seneste 12 måneder, bl.a. med flere
langtidssygemeldte.
Fra ledelsens side opleves dokumentation som en løbende udfordring, som der skal holdes
fokus på hele tiden. Der er på nuværende tidspunkt for få ipads i fht. antallet af
medarbejdere, hvilket giver udfordringer i dagligdagen, bl.a. med at overgå 100 % til nye
arbejdsgange, der er en følge af brugen af ipads.
Der er i det seneste år ansat mange nye medarbejdere, som for tiden er i gang med at blive
introduceret til HTK’s arbejdsgange, retningslinjer mm.
Anbefalinger


At der holdes fokus på administration og kompetenceudvikling på medicinområdet



At der sikres implementering af ipads i den daglige drift, herunder tilstrækkeligt udstyr
og dækning



At ledelsen sikrer, at fokus på sygeplejefaglig dokumentation fastholdes og at der
iværksættes relevant undervisning i journalnotater og brug af plejeplaner, inkl.
informeret samtykke, dagens observationer mm.



At der fastholdes fokus på at nedsætte sygefraværet
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