Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp – Get Care
Bilag A: Måleområde, indikatorer og målemetode
MÅLEMETODE

MÅLEOMRÅDER

VURDERINGSSKALA
Opfyldt

Delvist
opfyldt

Ikke
opfyldt

SUPPLERENDE BESKRIVELSE
Ikke
relevant

Tilsynets uddybende observationer

Mål 1
Personlig pleje

100 % målopfyldelse = ingen bemærkninger

Interviews borgere

Borgerne oplever at de
leverede ydelser er i
overensstemmelse med
de bevilgede ydelser

3 point

1

En borger tilbereder selv sin mad og vil helst selv. Borger giver udtryk for ikke
helt at vide, hvorfor pgl. er visiteret til hjælp til mad. Borger er glad for at
medarbejdere kommer og tjekker om borger er ok. Borger får besøg 2xdgl iht.
visiteret ydelser.

Interviews borgere

Borgerne er tilfredse med
kvaliteten af den
personlige pleje, de
modtager

3 point

1

O: ”Jeg roser dem også. De gør et godt stykke arbejde. Hvis der er noget jeg er
utilfreds med, så ringer jeg til kontoret. Og de lytter”

Interviews borgere

Borgerne oplever at
plejen er tilrettelagt, så
borgeren inddrages og
bruger egne ressourcer

3 point

1

Interviews borgere

Borgerne oplever, at
leverandøren øger
ydelsens omfang/leverer

3 point

1

O: Rigtig god hjælp. Det er faste der kommer om morgenen i hverdagene. ”Det
er god hjælp. Men ikke når der er nye med. Så står de og glor”

O: ”De er gode til at se om jeg har det godt”

MÅLEMETODE

MÅLEOMRÅDER

VURDERINGSSKALA
Opfyldt

Delvist
opfyldt

Ikke
opfyldt

SUPPLERENDE BESKRIVELSE
Ikke
relevant

Tilsynets uddybende observationer

supplerende ydelser ved
akutte behov
Tilsynets observation

Interviews borgere

De leverede ydelser
overholder rammer og
krav i kvalitetsstandarden

3 point

1

Mål 2
Praktisk bistand

94 % målopfyldelse = ingen bemærkninger

Borgerne oplever at de
leverede ydelser er i
overensstemmelse med
de bevilgede ydelser

4 point

O: ”De kommer og gør rent hver 14. dag” ”De gør det de skal. Men de løfter
ikke ting fra vindueskarmen når de tørrer af”
O: De ordner vasketøjet, badeværelse, støvsuger og tørrer støv af”
O: ”Støvsuger, tager badeværelset, lægger sengetøj på, og vasker” ”De støver
kun af når jeg beder om det. Jeg kunne sikkert godt få dem til det, men jeg gør
det selv”
En borger fortæller at være visiteret til vask, men fortæller, at datter vasker, da
de valgte forkerte vaskeprogrammer. Af fremmødeskema er ikke angivet, at
medarbejdere vasker, men borger er visiteret til dette. Leder fortæller, at
medarbejdere vasker nogle gange hvis borger har haft inkontinensuheld. Og
leder fortæller, at medarbejder hjælper med at hænge vasketøj op, når datter
lægger i vaskemaskinen.

Interviews borgere

Borgerne er tilfredse med
kvaliteten af den
praktiske bistand, de
modtager

3 point

1=0
point

IO: ”Jeg er ikke så tilfreds med kvaliteten. Hvorfor kan de ikke flytte
vasketøjskurven når de vasker gulv. Og de tørrer ikke af under
potteplanterne”.

MÅLEMETODE

MÅLEOMRÅDER

VURDERINGSSKALA
Opfyldt

Delvist
opfyldt

Ikke
opfyldt

SUPPLERENDE BESKRIVELSE
Ikke
relevant

Tilsynets uddybende observationer

O: ”Jeg er tilfreds – den er til et 5 tal, eller 10-tal, afhængig af hvordan man
tæller ;-) ”
Interviews borgere

Borgerne oplever at den
praktiske bistand er
tilrettelagt, så borgerne
inddrages og bruger egne
ressourcer

3 point

Interviews borgere

Borgerne oplever, at
leverandøren øger
ydelsens omfang/leverer
supplerende ydelser ved
akutte behov

3 point

Tilsynets observation

De leverede ydelser
overholder rammer og
krav i kvalitetsstandarden

4 point

1

En borger fortæller selv at tørre af.
En fortæller selv at lægge tøj på plads efter vask.

1

O: ”Jeg har ikke haft behov for ekstra hjælp. Men jeg er sikker på de ville
hjælpe hvis jeg havde det”

Interviews borgere

Mål 3
Kontakt og dialog med
leverandørens
medarbejdere

96 % målopfyldelse = ingen bemærkninger

Borgerne oplever, at
medarbejdere udviser
respekt for deres
personlige ønsker, vaner
og livsstil

3 point

1 = 0,5
point

O: ”Jeg får hjælp som jeg gerne vil. Jeg kan ikke få nogen der er
bedre. Jeg kommer gerne i seng som den sidste, og det passer
mig godt. Jeg kan godt lide at se TV og kan ikke holde ud at ligge
så mange timer.”
O: ”De kommer på en fast ugedag hver 14. dag om formiddagen”
O: ”De lytter til mig”
DO: ”Jeg oplever stor forskel i hvornår medarbejderne kommer.
Det kan svinge fra mellem kl. 7.30 og helt hen til kl. 10. Men det
er nu ikke så tit”

Interviews borgere

Borgerne oplever at have
en god dialog med
medarbejderne i
hverdagen

4 point

O: ”De er så flinke. De faste er meget søde”
O: ”De nye præsenterer sig ikke altid. Det kunne jeg godt tænke
mig. Men de er søde og rare. Jeg kan altid få dem til at hjælpe
med det jeg spørger om.
O: ”De er meget søde”
O: ”De er meget omsorgsfulde, dem der kommer her”
O: ”Jeg er meget glad for Get Care. De er så flinke og
opmærksomme”

Interviews borgere

Borgerne kender deres
mulighed for at bytte
ydelser

2 point

2

O. ”Jeg kender til klippekortsordningen. Jeg sparer op og så
bruger jeg klippene til en tur i RødovreCentret. Eller andre gange
har jeg brugt det til praktisk oprydning”
O: ”Jeg kender klippekortsordningen, men jeg bruger den ikke”

Interviews borgere

Audit plejefaglig
dokumentation

Borgerne er tilfredse med
deres kontakt til
leverandør ift.
henvendelser om
ændringer i hjælp,
aflysning og lignende

4 point

O: ”Det er ikke ofte de er forsinkede”

Mål 4
Faglig kvalitetssikring
dokumentation

66 % målopfyldelse = enkelte væsentlige
bemærkninger

O: ”De aflyser ikke hjælpen.
O: ”Jeg oplever ikke de aflyser. Hvis de er forsinkede så ringer de”

Der foreligger en
handleplan/plejeplan,
som fyldestgørende
beskriver hvilke ydelser,
borgeren modtager og
hvordan de leveres.

1 = 0,5
point

3=0

IO: I tre borgeres hjem er der ikke handleplaner for den hjælp og
pleje, borgere modtager.
DO: For en borger er der alene en handleplan for den hjælp, der
leveres om aftenen.
IO: Leder fortæller, at de er opmærksomme på at det halter med
at få lavet handleplaner. Leder finder at det er meget vigtigt,
særligt når der ikke kommer den faste medarbejder. Og at de har
en procedure for udarbejdelse, men oplever at den er svær at
håndhæve.

Audit plejefaglig
dokumentation

Der er overensstemmelse
mellem bevilgede ydelser
og planlagte ydelser

4 point

Audit plejefaglig
dokumentation

Der foreligger
dokumentation, hvis
planlagte ydelser er
flyttet/aflyst, evt. byttede
ydelser

4 point

Audit plejefaglig
dokumentation

Der foretages løbende
dokumentation i form af

3 point

Borgerne oplever ikke at ydelser flyttes eller aflyses.
O: Når borger anvender klippekort, dokumenteres i systemet
hvad klip bruges til. Der registreres under afvigelser hvis borger
aflyser eller praktisk hjælp flyttes til anden dag.
1

IR: Borger er nyopstartet og der har ikke været udvikling, eller
andre forhold af relevans at notere i journalen.

Interviews
medarbejdere

journalnotater af såvel
akut som varig udvikling i
borgers behov samt
andre relevante forhold,
der har betydning for
ydelsens levering, indhold
og omfang

Audit plejefaglig
dokumentation

Leverandør indberetter
ændringer i borgers
behov til myndighed

Audit plejefaglig
dokumentation

Der foreligger APV for alle
borgere og deres hjem

Skriftlig
dokumentation /
interviews ledelse

3 point

1

IR: Borger er nyopstartet og der har ikke været ændringer i
borgers situation.

4=0

Mål 5
Faglige kompetencer og
kvalitetsudvikling

79 % målopfyldelse = få, mindre væsentlige
bemærkninger

Personale opfylder
kvalitetsstandardens og
kontraktens krav til
faglige kompetencer

1 point

1=0

IO: Knap 29 % af leverandørens fastansatte medarbejdere er
ufaglærte.
O: Leder fortæller at gøre meget ud af, at medarbejdere forstår
hvilken hjælp de skal give og fx hvorfor nogle får 10 min. og
andre 15 min. til en ydelse. Instrukser formidles mundtligt i
introduktion. Og gennemgår borgerlister/køreliste. Gør meget ud
af, at medarbejderne introduceres.
Leder fortæller, at de har haft en del ansøgere, hvor der er
kommet mange med sundhedsfaglig uddannelse. Leder fortæller
endvidere, at de er meget opmærksomme på at hjælpere skal
kunne det danske sprog.

Ved opstart af nye medarbejdere er man altid på følgevagter. De
skal kende forretningsgang, hvad er vigtigt at skrive etc.
Afhænger at hvilken vagt, hvad de kommer ud på
Skriftlig
dokumentation /
interviews ledelse

Der er udarbejdet
dækkende skriftlige,
faglige instrukser
(hjertestop, brand,
respirationsstop, medicin,
hygiejne, dødsfald,
magtanvendelse,
utilsigtede hændelser
mv.)

1 point

Interviews
medarbejdere/ledels
e

Medarbejderne udviser
kendskab til faglige
instrukser og
kvalitetsstandardens
indhold

3 point

Instrukser dækkende og fyldestgørende. Instrukser er dateret og
reviderede

1=0

O: Begge medarbejdere fortæller at kende proceduremappen. En
medarbejder fortæller, at hun primært kontakter sygeplejersken
hvis hun er i tvivl.
O: Begge medarbejdere kender Hvidovre Kommunes
kvalitetsstandard og ved hvor de kan finde den.
O: Leder fortæller, at de gør meget ud af nøgleskab og at det er
låst. Alle introduceres til hvordan man skal omgå borgeres nøgler
og skal følge nøgleprocedure.
Leder oplever, at der er de procedurer, der er behov for.
IO: UTH: souschef fortæller, at der skrives i journalen, når der er
utilsigtede hændelser. ”Men vi får ikke indrapporteret i
systemet”. Det er primært på medicinen, og dem går vi videre til
hjemmesygeplejen med, så indrapporteres den vej. Ved de
”grimme” tilfælde følge vi op og reflekterer/snakker om det. I
konkrete tilfælde, ikke ved systematisk opfølgning.

Leder fortæller, at de forsøger at huske, at nye medarbejdere får
en personalemappe, som indeholder relevante ting fra
proceduremappen. ”Nogle gange går det lidt stærkt, så rykker de
os for det. Vi gør vores bedste. Vi er gode til at fortælle hvor den
står, så de altid ved hvor den er.”
Interviews
medarbejdere/ledels
e

Medarbejderne får den
nødvendige instruktion og
sparring i hverdagen i
forhold til deres
opgaveløsning

2 point

1=0
point

IO: En medarbejder fortæller at hun oplever, at fagligheden
halter og at nye medarbejdere ikke oplæres godt nok.
Medarbejderen fortæller, at det er meningen at nye
medarbejdere skal oplæres, men oplever ikke at det sker
systematisk. Medarbejder fortæller, at der er mange ufaglærte,
at de er søde og gerne vil, men de har ikke uddannelsesmæssig
baggrund. Medarbejderen giver udtryk for at mangle kollegial
sparring. Medarbejderen fortæller, at hun altid søger sparring
hos leder (sygeplejerske) pr. telefon og at dette fungerer godt.
O: En medarbejder fortæller, at hun sjældent oplever at hun ikke
ved hvad hun skal og har behov for sparring. Medarbejderen
fortæller, at hvis hun er i tvivl ringer hun til Jeanne (leder)
O: Medarbejder fortæller, at morgenmøder afholdes hver dag, og
dette er hjælpsomt og nyttigt. Her gives relevant info og f.eks.
sygdom og indlæggelser og hvem der f.eks. er sammen om løft,
der kræver 2 medarbejdere på den pgl. dag. Morgenmøde
afholdes dagligt i 15 min.
Leder fortæller, at der startes hver morgen med morgenmøde.
Her kun borgerrelaterede forhold – fra kontoret hvis der er nyt.
Leder fortæller, at App’en ”Telegram” bruges til sparring i
hverdagen. Her kan medarbejdere melde ind og give sparring til
hinanden. Leder oplever, at det fungerer godt, og at det har
reduceret antallet at opkald fra medarbejdere til kontoret i løbet
af dagen. Leder oplever, at det ligeledes har betydet, at
medarbejderne hjælper hinanden mere kollegialt.

En medarbejder fortæller, at hun ikke bryder sig om App’en, da
hun oplever at det ødelægger den gode dialog og at mængden af
information og kommentarer løber løbsk, så det væsentlige
forsvinder i mængden. Medarbejderen oplever, at det bruges til
alt for meget, hvilket betyder at mængden af informationer bliver
for omfattende.
En anden medarbejder fortæller, at hun kigger på App’en hver
dag, men ikke hele tiden og ikke er flittig bruger. Medarbejderen
fortæller, at de ved på kontoret, at hvis det er noget akut jeg skal
vide, så skal de ringe til mig. Medarbejderen fortæller, at hun
ikke helt ved om det er godt, og at hun nok er mere til det gamle
hvor man har personlig kontakt.
Leder fortæller:
”Telegram”: kommunikationsmiddel, når de er i marken. Her
skriver medarbejdere når de har brug for hjælp. Her kan
medarbejderne byde ind så de hjælper hinanden. Leder på
kontoret overvåger altid og ser om der er noget de skal tage hånd
om. Alle medarbejdere er på, fagligt uddannede, ufaglærte og
timelønnede.
Personalemøder: ca. hver 4. uge. Hvis medarbejdere har brug for
noget tages det op. Souschef fortæller at de gerne vil at
medarbejderne underviser hinanden, men det er ikke så trygge
ved endnu.
Fagligt forum – borgerrelateret eller undervisning. Blevet
integreret del af personalemøde. Har haft kræftkonsulent,
diætist, høreapparat. Efterspurgt hygiejneprincipper. Vil gerne
have fagligt forum op igen. Nu ad-hoc.

Interviews
medarbejdere /
ledelse

Medarbejderne oplever,
at der bliver fulgt op på
deres videregivelse af
information om udvikling
i borgers behov og andre
forhold, der har
betydning for ydelsers
levering, omfang, indhold,
mv.

3 point

O: Jeg tager kontakt til sygeplejersken og jeg skriver i akutmappen hvis der er behov for særlig opmærksomhed for næste
vagtlag. Videregivelse sker i mapperne og mundtligt.
Medarbejder fortæller at have efterlyst, at social- og
sundhedsassistenter selv dokumenterer i systemet, da det er
medarbejders oplevelse, at deres faglighed ikke bruges i muligt
omfang.
O: Fortæller at behov for mere/mindre hjælp siges på kontoret
og så følger de videre op fra kontoret. Dertil kommer, at hvis
noget er akut, så skrives det i akutbogen.

O: Leder fortæller at medarbejdere skriver hvis der er ændringer.
Dette skrives i akutmapper i akutrummet. Kontoret tager altid
mapperne ind og skriver i KMD Care om eftermiddagen. Kun Pia
og Jeanne, der dokumenterer i KMD Care.
Leder fortæller, at medarbejderne kan skrive i ”Telegram”, hvis
der er noget vedrørende ikke egne kendte borgere.
Interviews/ledelse

Der sker den nødvendige
koordination og dialog
med andre involverede
(f.eks. visitation, træning,
hjælpemidler) omkring
borgerens samlede
situation

1 point

Usikkerheder omkring arbejdsfordelingerne med
hjemmesygeplejen, der har været møde med dem, og herefter
gode aftaler om arbejdsfordeling for borgere, der får medicin og
aftaler om hvem der gør hvad. Og direkte kontakt til
hjemmesygeplejeleder, så nu er der styr på det.
Visitationen: stor vigtig samarbejdspartner. Godt samarbejde.
Nogle bedre end andre. Tilgængelighed ikke altid lige god, det
kan være svært af komme igennem, men godt når vi kommer
igennem.
Hjælpemidler: Skanner ind til visitationen. Hjælpemidler ringer til
Get Care før de kommer og leverer, og så er vi der når de
kommer og leverer. Super godt samarbejde omkring det.

Mål 6
Øvrige kontraktkrav til
leverandør

67 % målopfyldelse = enkelte væsentlige
bemærkninger

Interviews ledelse og
tilsynets observation

Leverandør foretager
egenkontrol iht.
kontraktens krav (afsnit
6.4)

Interviews ledelse og
tilsynets observation

Leverandør foretager
afvigelsesrapportering
ved ændringer i
visiterede/leverede
ydelser.

1 point

Leverandør foretager
sikker opbevaring af data
om borgere samt nøgler
til borgeres hjem

1 point

Interviews ledelse og
tilsynets observation

1=0

Leder kan ikke redegøre for egenkontrol. Foregår ikke efter fast
procedure.

Leder fortæller, at de registrerer når der er ændringer, og hele
tiden er opmærksom på hvad borger er visiteret til. Når der er
ændringer skrives advis, og der afsluttes evt. ydelser/beder om at
få flere ydelser.
Ved nødkald – går i KMD Care og skriver nødkald, hvis der har
været nødkald. Den der tager nødkaldet, skriver i akutmappen.
Sker det i aftenvagten, så sms’er hjælper til vagthavende (Jeanne
eller Pia, som deler en uge af gangen) Tidspunkt noteres, og hvad
der er gjort i hjemmet.
Nøgler opbevares i aflås nøgleskab
Data om borgere er i KMD Care. Kørerlister arkiveres i en uge,
herefter makuleres disse.

Supplerende fra medarbejderinterview
En medarbejder fortæller, at hun ofte går frustreret og ærgerlig hjem idet hun synes at opleve manglende faglig sparring. Og at der er mange småting der ikke
fungerer. Medarbejder har en oplevelse af, at der kan blive kastet 10 bolde op i luften, men kun 2 af dem bliver grebet. Medarbejder fortæller, at hun ofte går hjem
med en fornemmelse af, at hun er lidt irriterende fordi hun ofte ringer til kontoret.

Hygiejne:
Tilsynet ser en medarbejder med fingerringe. Leder fortæller, at dette ikke er i overensstemmelse med hygiejneinstruks. Leder fortæller derudover, at de er
opmærksomme på neglelak og lange negle hos medarbejderne. Samt at medarbejderne bærer virksomhedens uniformstøj.

En medarbejder fortæller, at hun får viden om hvad der skal gøres i hjemmet via kørelisten. Ellers kigger hun i handleplanen hvis der er en. Men fortæller også at hun
ikke bruger det meget, idet hun oftest kører sine faste borgere.

