
Høringssvar fra Bonderosen Pleje og Rengøring A/S modtaget d. 19.08.15.

Bonderosen har modtaget den endelige tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst d. 7. august 2015.
 
Bonderosen fremsender neden for tilbagemelding på tilsynsrapport d. 19/8-15 kl 12. jvf mail fra 
Lone Teglbjærg d. 14/8-15 Tilbagemeldingen er her skrevet uden at gå i alle enkeltheder, men 
holder sig alene til udvalgte fakta. Bonderosens ledelse stiller sig desuden grundet kommunens 
brev vedr. fritvalgskontrakten d. 25/6 2015 til rådighed for kommunens ledelse politisk og 
administrativt mhp. yderligere uddybning af iagttagelserne ved det eksterne tilsyn.
 
Generelt 
Bonderosen tager tilsynets observationer til efterretning og arbejder videre som den gode 
leverandør Jvf. Servicebeskrivelsens ordlyd om dette og vil arbejde efter de anbefalinger der gives, 
hvor de er inden for servicebeskrivelsens krav, samt afvente at få dialog med myndigheden ift. de 
punkter tilsynet anbefaler jvf dette.
Bonderosen kan ikke ud fra kontrakten eller servicebeskrivelsens ordlyd finde belæg for at 
tilsynsrapporten der skulle give anledning til hverken et grønt endsige et rødt påbud, fra 
myndighedens side.
 
Den samlede vurdering
7 ud af de 8 hovedindtryk fra det eksterne tilsyn er tilfredsstillende og lever op til de krav Gribskov 
Kommune har stillet.
Tilsynet bemærker at der har været mange vikarer og dermed skift hos enkelte borgere hos 
Bonderosen, særligt siden overtagelsen af Aleris hjemmepleje. Bonderosen arbejder særlig ihærdig
med disse udfordringer og er på rette vej. 
 
Anbefalinger og bemærkninger - Tema 1 
Tilsynet anbefaler at Det bør fremadrettet tilstræbes at funktionsvurdering forligger hos alle 
borgere, og at de er opdaterede.
Bonderosen kan konstatere at et større antal borgere som har valgt Bonderosen ikke har haft 
besøg af visitator inden for de sidste 18 måneder, jf. servicebeskrivelsens krav om dette
Bonderosen er enig med tilsynet i at funktions vurderingen udgør et fundament for leverandørens 
tilrettelæggelse af indsatsen herunder udarbejdelsen af en konkret individuel handleplan.
Det er Bondrosens vurdering at antallet af borgere, hos Bonderosen, der ikke er blevet revurderet 
procentvis er noget større end det tilsynet har konstateret ved gennemgang af de 12 journaler.
Bonderosen her tidligere i svar på rødt påbud af d 15/9 2014 tilkendegivet følgende og dermed 
opfyldt sin tilbagemeldingspligt.
Bonderosen har den udfordring, at Bonderosen…………….. heller ikke modtager Fælles Sprog 
vurderingen , mål og den score visitationen har sat i forbindelse med visitationen 
 
Anbefalinger og bemærkninger - Tema 3
Det konstateres at det eksterne tilsyn vurdere Bonderosen op mod krav om at de nuværende 
instrukser og vejledninger videreudvikles, så de i højere grad dækker behovet for anvisninger i 
forhold til socialpædagogiske handleplaner og forebyggelse af magtanvendelse.
Bonderosen bemærker at der i servicebeskrivelsen afsnit 3.2.1. intet er angivet omkring social 
pædagogiske handleplaner, ligesom bilag 6.2 til servicebeskrivelsen (Skabelon for handleplaner)  
ikke umiddelbart dækker for det af tilsynet efterlyste behov for anvisninger ift. socialpædagogiske 
handleplaner.
 



Bonderosen afventer myndighedens udspil ift. ændring af servicebeskrivelsen på ovennævnte 
punkter, jf. kontraktens bestemmelser om ændring af serviceniveau og deltager gerne i en 
arbejdsgruppe mht hvordan de af tilsynet den foreslåede plan på sigt kan indarbejdes i 
servicebeskrivelsen uden at det giver øget administrative bivirkninger, men alene er til gavn for 
borgerne.
 
Anbefalinger og bemærkninger - Tema 4
 
Det konstateres at tilsynet i forhold til Triage bemærker  at det, endnu ikke trods forventning (jf. 
godkendelsesmaterialets udsagn om dette) ….. er bygget ind i den elektronske journal
 
”Tilsynet anbefaler Bonderosen hos myndighed at efterspørge  mere konkrete forventninger til den
indsats for rehabilitering, aktivering vedligehold af færdigheder og ikke mindst samspil med de 
trænede personale, terapeuter etc…”.. Bonderosen har gentagne gange  efterspurgt  mere 
opfølgning og info i forhold til ovenstående via konsulenter for den aktiverende tilgang.
 
 
Anbefalinger og bemærkninger - Tema  5
Tilsynet anbefaler, at der hos myndighed efterspørges centrale udmeldinger til brugere af 
hjemmepleje i forhold krav til borgernes hjem som arbejdsplads. Bonderosen bemærker at der i 
servicebeskrivelsens afsnit 3.6 er angivet krav omkring at der bl.a. skal laves en APV af borgerens 
hjem som arbejdsplads, men at det er uklart for borgeren, hvilke krav der er til borgeren mht at 
hjemmet kan godkendes som arbejdsplads, samt hvilke konsekvenser der er hvis borgerens hjem 
ikke kan opfylde dette, herunder i hvilket omfang og på hvilket niveau myndigheden vil bakke en 
evt. afvisning af borgerens hjem som arbejdsplads op
 
Anbefalinger og bemærkninger - Tema 7
Bonderosen  konstatere at Tilsynet har angivet, at der er mange forskellige medarbejdere hos 
enkelte af vores borgere. Det er korrekt at der er mange medarbejdere hos borgere med udbredt 
hjælp alt den stund at serviceydelserne ikke kan dækkes af en/få medarbejdere. Dette er en 
udfordring for alle hjemmeplejer. 
Bonderosen tager til efterretning at tilsynet mener at medarbejderne skal identificeres på 
arbejdsbeklædningen men kan ikke finde krav herom i kommunens servicebeskrivelse. 
Medarbejderne hos bonderosen bære alle arbejdsbeklædning, men der har periodisk været 
anvendt vikaransatte, med den nødvendige faglige kvalifikationer, som har anvendt en anden 
arbejdsbeklædning .(fx vikar bureauret s egen beklædning) ALLE har båret id kort.
 
Venlig hilsen 
 
Sanne Andreasen
Adm .Direktør
Bonderosen Pleje og Rengøring A/S
 


