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1. Formål med tilsynet
Tilsynet er foretaget på baggrund af Lov om Social Service § 151 og Retsikkerhedslovens §§ 15 og 16. 

Lov om Social Service § 151: 
Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§83 og 86 løses i overensstemmelse med
de  afgørelser,  kommunalbestyrelsen  har  truffet  efter  disse  bestemmelser  og  i  henhold  til  kommunalbestyrelsens  vedtagne
kvalitetsstandarder, jf. §139.

Retsikkerhedslovens §§ 15 og 16:
§15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det
sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.
§16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. §15. Tilsynet omfatter både
indholdet af tilbudene og den måde, opgaverne udføres på.

Formålet med tilsynet er således at sikre, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret
til, gældende kvalitetsstander og borgerens aktuelle behov. Det aktuelle tilsyn skal desuden danne baggrund for en vurdering af,
hvordan  Bonderosen Pleje og Rengøring A/S har arbejdet videre med de mundtlige anbefalinger,  Gribskov Kommunes Center for
Social og Sundhed (CSS) har givet i  foråret 2014 efter at have et udført tilsynsbesøg hos leverandøren og hos en enkelt borger,
der modtog hjælp derfra.
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2. Metode
CSS har i perioden 18. - 22. august udført tilsyn hos Bonderosen Pleje og Rengøring A/S. Ved tilsynet blev der besøgt 3 borgere,
der  modtager  hjælp  fra  denne  leverandør.  Alle  de  besøgte  borgere  modtog  hjælp  til  personlig  pleje  og  praktisk  hjælp  fra
Bonderosen. To af disse modtog desuden sygepleje derfra.

Den 25. februar 2014 blev der ligeledes udført tilsyn hos leverandøren. Det aktuelle tilsyn er udført på grund af, at der på
daværende tidspunkt kun blev foretaget én stikprøve. Ved det aktuelle tilsyn er der blandt andet forholdt sig til Bonderosens
arbejde med de mundtlige anbefalinger, der blev givet baggrund af de observationer, der blev foretaget i februar.

Tilsynet betragtes som en stikprøve og er en del af Gribskov Kommunes kvalitetsopfølgning. Kvalitetsopfølgningens væsentligste
øvrige komponent i denne sammenhæng er den kvalitetssikring, der finder sted i forbindelse med de regelmæssige revisitationer,
der udføres løbende af CSS. Tilsynet er et af de første af sin art i Gribskov Kommune og giver CSS mulighed for at afprøve den
udviklede model for fremtidige tilsyn i hjemmeplejen i kommunen.  

Formålet med tilsynet varetages ved at 

• undersøge, hvordan leverandøren udfører de visiterede opgaver
• kontrollere  om hjælpen udføres  i  overensstemmelse  med visitationens bestilling,  lovgivningen og de politisk  vedtagne

standarder
• tydeliggøre behov for og bidrage til udvikling og læring hos den enkelte leverandør

Tilsynet er i  høj grad et individorienteret  tilsyn, hvor ovenstående aspekter belyses gennem samtale med udvalgte borgere,
gennemgang  af  leverandørens  dokumentation  i  forhold  til  de  pågældende  samt  observation  i  borgernes  hjem.  Herudover
undersøges de organisatoriske rammer for hjælpens udførelse gennem samtale med ledelsen.
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Tilsynets komponenter er derfor følgende:

• Besøg hos leverandør, herunder interview med ledelsen og observation. Her er der særligt fokus på:

• Medarbejdernes uddannelsesniveau
• Medarbejdernes mulighed for faglig sparring
• Håndtering af visitationens bestillinger
• Dokumentation
• Kørelister

• Besøg i borgers hjem, herunder interview med borger, gennemgang af dokumentation samt observation. Her er der særligt 
fokus på:

• Hvordan borger oplever den hjælp, der leveres
• Om de leverede ydelser er i overensstemmelse med de bevilgede ydelser
• Om tidspunkter for hjælpens udførelse overholdes
• Om borger inddrages i udførelsen af opgaverne
• Om borger har en kontaktperson
• Faglig dokumentation

• Mundtlig og skriftlig tilbagemelding til leverandøren og, ved behov, yderligere opfølgning på tilsynet. Det er i det 
væsentligste i denne tilbagemelding, at udviklingsmæssige behov og indsatser vil blive italesat og drøftet. 

• Udarbejdelse af den indeværende rapport, som udarbejdes på baggrund af følgende overordnede parametre:

• Borgernes overordnede tilfredshed
• Om borgerne får de bevilgede ydelser
• Kvaliteten af dokumentationen
• Medarbejdernes muligheder for sparring i hverdagen
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• Opfølgning på seneste tilsyn

3. Opmærksomhedpunkter fra tidligere tilsyn.
Den 3. april har Bonderosen Pleje og Rengøring A/S fået tilsendt en kopi af det tilsynsskema, der blev udfyldt som del af tilsynet
den 25. februar. Dette blev fulgt op af et møde den 14. april mellem CSS og Bonderosens ledelse, hvor tilsynets væsentligste
konklusioner og anbefalinger blev formidlet. Følgende emner blev drøftet ved mødet:

• Dokumentation
• Sammenhæng mellem bevilgede og udførte ydelser
• Leverandørens tilbagemeldingspligt
• Samspillet mellem borger og plejepersonalet 
• Leverandørens indsats i forhold til at forbedre eller bevare en borgers funktionsevne
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4. Tilsynets konklusion
Konklusionen forholder sig til 

1. Tilsynets observationer ved tilsynsbesøgene i de 3 udvalgte borgeres hjem samt på Bonderosens kontor i perioden 18.-22. 
august 2014.

2. Hvordan leverandøren har arbejdet videre med de opmærksomhedspunkter, der blev formidlet i april 2014.

Med afsæt i de omtalte tilsynsbesøg kan det konkluderes

• at borger i de undersøgte tilfælde udtrykte at være tilfredse eller nogenlunde tilfredse med den udførte hjælp og pleje.

• at borgerne i de undersøgte tilfælde følte sig behandlet med respekt og ligeværdighed af alle; samtidig udtrykker ingen af 
de adspurgte borgere dog at opleve at blive inddraget eller taget med på råd, når den praktiske hjælp udføres.

• at der i ingen tilfælde var fyldestgørende dokumentation for aftaler om tidspunkter for hjælpens udførelse.

• at der i 1 af de undersøgte tilfælde var nogenlunde overensstemmelse mellem visiterede ydelser og den hjælp, denne
borger kunne oplyse at modtage; i  1 tilfælde mente borger at modtage mindre hjælp end bevilget, men Bonderosens
ledelse kunne dog mundtligt og med henvisning til kørelister redegøre for hjælpens udførelse; i det sidste tilfælde var der
betydelig  forskel  på de visiterede ydelser  og  den hjælp  borger  modtog,  både ifølge  borgeres  udsagn og den i  øvrigt
mangelfulde dokumentation.

• at leverandørens forpligtelse til at melde tilbage til visitationen, hvis en borger ikke længere har behov for visiteret hjælp,
ikke er efterkommet systematisk hos de undersøgte borgere.

• at kvaliteten af den udførte rengøring var svingende og at der i ingen af de undersøgte tilfælde var dokumentation for
borgernes inddragelse i de visiterede opgaver, eksempelvis i form af indgåede aftaler om, hvilke delopgaver borger selv
kunne udføre.

• at der  hos de udvalgte borgere ikke var dokumentation eller mundtlige udsagn, der kunne bekræfte, at  leverandøren
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efterkommer Gribskov Kommunes ønske om, at en aktiv tilgang skal præge alle de sammenhænge, hvor en borger møder
en ansat, der har til opgave at hjælpe, eller støtter borgerne i at vedligeholde deres færdigheder.

• at de undersøgte borgeres habitualtilstand i  alle  tilfælde var beskrevet i  det ændringsskema, der er en del  af  den af
kommunen krævede triage; ved samtale med ledelsen kunne der dog ikke redegøres for, hvilke overordnede tiltag, evt.
ændringer i en borgers tilstand ville afstedkomme.

• at den af kommunen krævede, regelmæssige screening (Rejse-sig-sætte-sig -test (RSS) og vægtkontrol) ikke er 
gennemført systematisk: 1 af de 3 undersøgte borgere blev vejet regelmæssigt, mens 2 hverken ifølge dokumentationen 
eller eget udsagn er blevet tilbudt vægtkontrol; i 1 tilfælde har borger afslået at deltage i RSS-testen, mens 2 borgere 
tilsyneladende ikke er blevet tilbudt testen.

• at den skriftlige dokumentation var mangelfuld på alle punkter og vurderes at udgøre en risiko for de berørte borgeres
helbredsmæssige sikkerhed: 

• Begrundelser, for at visiterede ydelser ikke var udført, var ikke beskrevet 
• Kun i 1 ud af 3 tilfælde indeholdt dokumentationen et retvisende og opdateret billede af den personlige pleje, borger

modtog
• I 2 af de undersøgte tilfælde lå blade løst i mapper uden indholdsfortegnelse
• Der kunne i ingen af de undersøgte tilfælde findes egentlige handleplaner i fht observerede problemstillinger eller

visiterede indsatser
• Dokumentationen  vidner  om  behov  for  en  sygeplejefaglig  begrebsafklaring,  idet  døgnrytmeplaner,  som  jo  ikke

beskriver problemstillinger og mål for indsatsen,  benævnes handleplaner i borgermapperne
• I de 2 tilfælde, hvor Bonderosen forestod medicinhåndteringen, var medicinskemaerne uoverskuelige og opfyldte på

ingen måde Sundhedsstyrelsen krav i denne henseende
• Det er uklart, hvad der dokumenteres i borgers mappe, og hvad der dokumenteres i EOJ.
• Der er i ingen af de undersøgte tilfælde dokumentation for, at der har været en sygeplejefaglig stillingtagen til  de 12

udvalgte problemområder, som Sundhedsstyrelsen kræver vurderet

• at der ikke udvises nødvendig omhu i udførelsen af de sygeplejefaglige opgaver 

• at organisationen rummer en mundtlig formidlingskultur, der understøtter den skriftlige dokumentation og som blandt andet
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skal sikre, at den enkelte medarbejder forstår en given opgave og har mulighed for at sparre, men at tilsynet samtidig må
konkludere,  at  de sygeplejefaglige kompetencer,  som er  en forudsætning for  en adækvat  sparring tilsyneladende ikke
anvendes i dagligdagen 

På baggrund af interview med ledelsen i forbindelse med tilbagemeldingen efter de 3 udførte tilsyn i hjemmene kan det derudover 
konkluderes 

• at der siden tilsynet i foråret 2014 er blevet arbejdet på at forbedre dokumentationen: De enkelte borgeres 
døgnrytmeplaner (beskrivelsen af hvordan hjælpen til personlig pleje udføres) er nu dokumenteret i de kørebøger, som 
medarbejderne orienterer sig i ved udførelsen af pleje, i princippet i borgermapperne i hjemmet og i et vist omfang i den 
elektroniske omsorgsjournal (EOJ), Avaleo.

• at der siden tilsynet i foråret er blevet arbejdet på at afstemme bevillinger, udført pleje og fakturering: Det er nu i 
princippet kun planlæggerne, der må skrive, hvilke opgaver, der er bevilget og skal udføres på det afkrydsningsskema, der 
afregnes efter.

• at der siden tilsynet i foråret er blevet arbejdet med "tilbagemeldingspligten", således at der nu i princippet er klare aftaler 
om, at de medarbejdere, der vurderer, at en borger har behov for ændringer i bevillingen, melder dette tilbage til 
planlæggeren, der så adviserer visitationen.

• at 3 ud af 3 undersøgte sygeplejefaglige instrukser ikke var fyldestgørende.

• at der er usikkerhed omkring reglerne for delegering af sygeplejefaglige opgaver.

• at der er fokus på udvikling i organisationen, men at de 3 undersøgte stikprøver ikke kunne sandsynliggøre, at der siden 
sidste tilsyn var blevet arbejdet på at øge borgerinddragelsen, implementere en mere aktiverende tilgang eller udvikle en 
praksis for systematisk at aftale og dokumentere tidspunktet for hjælpens udførelse.

• at Bonderosen gør en indsats for at skabe aktiviteter i lokalsamfundet, i særdeleshed gennem bla.a. foredragsseancer, hvor 
kommunens borger inviteres til at deltage.
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Ovesntående konklusioner er uddybet i bilag 1: Tilsyn i eget hjem - afrapporteringsskema
5. Anbefalinger

Med afsæt i de nævnte konklusioner skal tilsynet anbefale følgende:

• At  Bonderosens ledelse sikrer, at tidspunktet for hjælpens udførelse aftales med borger og at dette dokumenteres

• At Bonderosens ledelse sikrer, at leverandørens tilbagemeldingspligt respekteres

• At Bonderosens ledelse sikrer, at omfanget af den udførte rengøring er i overensstemmelse med Gribskov Kommunes 
kvalitetsstandarder på området

• At Bonderosens ledelse sikrer, at pleje og praktisk hjælp generelt udføres  med henblik på at fremme den enkeltes mulighed
for at klare sig selv og bevare flest mulige færdigheder og størst mulig funktionsevne

• At Bonderosens ledelse sikrer, at dokumentation i forbindelse med udført pleje er opdateret og retvisende, samt at 
begrundelser i fht. afvigelser fra den visiterede hjælp dokumenteres

• At Bonderosens ledelse tager initiativ til at få udviklet og konsolideret en kultur, hvor borgeren oplever sig som en 
samarbejdspartner og hvor borgeren inddrages som en aktiv medspiller i udarbejdelsen af hendes eller hans plan for den 
udførte pleje, herunder dokumenterede aftaler om tidspunkter for plejens udførelse, udmøntning af hjælpen samt evt. mål  
for opretholdelse eller forbedring af funktionsevnen

• At Bonderosens ledelse sikrer, at sygeplejefaglige opgaver udføres med den fornødne omhu

• At Bonderosens ledelse sikrer, at der systematisk bliver udarbejdet handleplaner for visiterede indsatser og observerede 
sygeplejefaglige problemstillinger, herunder handleplaner i fht at genoprette habitualtilstanden hos borgere, der udviser 
tegn på ændringer i helbredstilstanden.

• At Bonderosen sikrer, at sygeplejefaglig dokumentation, herunder dokumentationen ifht medicinhåndtering, udfærdiges i 
overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.
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• At Bonderosens ledelse tager skridt til at få udviklet en kultur, hvor den skriftlige dokumentation af plejen bliver det 
bærende medium ifht. planer og mål for plejen. Gennem en samlet skriftlig dokumentation bliver det lettere at sikre, at hele
personalegruppen forfølger de samme mål for plejen hos den enkelte borger, eksempelvis at genoprette habitualtilstanden 
efter sygdom

• at Bonderosens ledelse sikrer, at de aftalte arbejdssgange til sikring af overensstemmelse mellem bevillinger og udført pleje 
respekteres af alle medarbejdere

6. Anbefalet opfølgning
Det er tilsynets vurdering, at der bør aflægges opfølgende tilsyn i indeværende år. Det opfølgende tilsyn forventes at finde sted i 
november 2014.

Gribskov Kommune, den 16. september 2014

Mette Petersen Gitte Widmer
Sygeplejefaglig visitator Kvalitetskoordinator
Center for Social og Sundhed Center for Social og Sundhed
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Bilag 1

Tilsyn  i eget hjem
Afrapporteringsskema

Fokuspunkter Observationer Opmærksomhedspunkter

Borgernes overordnede
tilfredshed

2 ud af 3 adspurgte borgere udtrykker generelt 
tilfredshed med Bondrosen. 
1 borger giver udtryk for at opleve at kvaliteten af den
udførte pleje afhænger af de enkelte medarbejdere 
samt at rengøringen blev udført uden hensyntagen til 
møbel- og gulvmaterialer
Alle føler, at de behandles med værdighed og respekt.

Modtager borgerne de 
bevilgede ydelser?

• Praktisk hjælp De 3 adspurgte borgere giver alle udtryk for ikke at 
modtage alle de visiterede ydelser:

1. 2 giver udtryk for ikke at få tørret støv af; 
overflader fremstår dog rene hos den ene af de
2 borgere,  mens overflader i det andet tilfælde
var synligt støvede og køkkenskabe tilrøgede; i
begge tilfælde var der visiteret til rengøring af 
overflader. 

2. 1 oplyser, at hun selv har afslået hjælpen til 
skift af sengetøj, men overkommer dog ikke 
selv at udføre denne opgave.

3. 1 giver udtryk for ikke at modtage den tid, der 
er bevilget til "særlige behov" og kan desuden 
oplyse, at køleskabet aldrig bliver afrimet og 

Ad 1 og 2: 
I det tilfælde, hvor det var synligt, at den praktiske 
hjælp ikke har været udført fuldt ud, var borger 
fysisk i stand til at tørre støv af og skifte sengetøj. 
Indsatsen var givet på baggrund af borgers 
psykiske tilstand. Der var, ligeledes på baggrund af 
borgers psykiske tilstand, iværksat en 
sygeplejefaglig indsats med henblik på at 
strukturere hverdagen. Det kunne således 
forventes, at der ved manglende udførte 
rengøringsopgaver, ville være beskrevet, hvilke 
tiltag, der i stedet var gjort for at motivere borger 
til selv at udføre de visiterede opgaver. Dette var 
ikke gjort.

Ad 3: 
Ved den mundtlige tilbagemelding til leverandøren 
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rengjort

4. Ingen af de adspurgte giver udtryk at have følt
sig inddraget i udførelsen af den praktiske 
hjælpe.

kunne der dog redegøres tilfredsstillende for 
hjælpens udførelse.

Ad 4: 
Det fremgik ikke af dokumentationen, hvilke aftaler 
og mål, der var aftalt med borgerne. Ifølge 
Gribskov Kommunes Servicebeskrivelse for borgere 
i eget hjem fremgår det at kommunen ønsker "at 
en aktiv tilgang skal præge alle de sammenhænge, 
hvor man som borger møder en ansat, der har til 
opgave at hjælpe" samt at den "aktiverende tilgang
udføres i en samarbejdsproces mellem borger, 
pårørende visitator og plejepersonale".
("Bilag 3: Borgere i eget hjem uden for 
plejecenter", s. 5)

• Personlig pleje 1 af de adspurgte 3 borgere giver udtryk for ikke at 
modtage alle de bevilgede ydelser:

1. Én borger er visiteret til "tage brusebad". 
Oplyser, at have afslået hjælp hertil og fremstår
i øvrigt også soigneret.

2. Tilsynet kunne ikke, gennem de mundtlige 
udsagn fra de 3 adspurgte borgere, spore 
indikationer på, at leverandøren anvender en 
aktiverende tilgang i plejen

3. Én borger oplyser, at hjælp til aftensmad og til 
aftentoilette er slået sammen til ét.

Ad 1: 
Visitationen er ikke blevet adviseret om dette, 
hvilket leverandøren er forpligtet til, idet en visiteret
ydelse, ifølge servicebeskrivelsen på området skal 
afmeldes, når borgeren ikke længere har behov for 
denne. ("Bilag 3: Borgere i eget hjem uden for 
plejecenter", s. 22)
Leverandøren har dog heller ikke faktureret for 
ydelsen.

Ad 2:
Dokumentationen vidnede heller ikke om en 
aktiverende tilgang. Der var således ikke opstillet 
mål eller udarbejdet handleplaner for de respektive 
indsatser.

Én borger lå på sin seng ved tilsynet og havde sin 
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angiveligt frakturerede ankel i en skinne efter et 
fald 14 dage tidligere. Dette var ikke dokumenteret 
og det var heller ikke beskrevet, hvor meget borger
måtte belaste sin fod, en viden som er en 
forudsætning for at kunne udføre en forsvarlig pleje
og aktiverende pleje.  

Ad 3: På leverandørens køreliste var dette besøg 
opført til at blive udført kl. 16:20. Ifølge Gribskov 
Kommunes Servicebeskrivelse på området udføres 
"Pleje aften" typisk i tidsrummet kl. 17-23 ("Bilag 
3: Borgere i eget hjem uden for plejecenter", s. 37)
Til borgers morgentoilette og morgenmad var der 3 
ud af 5 hverdage afsat mellem 10 og 15 min. De 
øvrige 2 dage var der afsat hhv. 25 og 30 min.

• Sygepleje 2 af de adspurgte 3 borgere modtog sygepleje fra 
Bonderosens Pleje og Rengøring.

1. Én borger modtog tilsyneladende ikke den ene 
af de  visiterede sygeplejeydelser, "psykiatrisk 
sygepleje".

Ad 1:
Formålet med denne indsats var at motivere og 
hjælpe borger til at få struktur i hverdagen. Der 
forelå ingen handleplan for indsatsen, hverken i 
borgers mappe eller i den elektroniske 
omsorgsjournal (EOJ). Af kommunikationen med 
visitationen fremgik, at visitator i mange uger 
havde anmodet leverandøren om en handleplan for 
indsatsen. Ydelsen var tilsyneladende ændret til 
"hjælp til at indtage maden" (hvad borger ikke 
ønskede) og til "tryghedsbesøg". Der forelå ingen 
skriftlige aftaler om tidspunktet for hjælpens 
udførelse. Ifølge borger blev besøgene aflagt uden 
regelmæssighed, hvilket kunne bekræftes ved 
kontrol af leverandørens afkrydsningsskema.

Kvaliteten af 
dokumentationen

Overordnet var kvaliteten af dokumentationen ringe 
og opfyldte hverken Gribskov Kommunes krav til 

Det er relativt nyt for Bonderosen at dokumentere i 
EOJ. Der synes ikke at være klarhed over, hvad der 
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dokumentation eller Sundhedsstyrelsens vejledning på
området.

dokumenteres i EOJ og hvad der dokumenteres i 
borgers mappe.

• Dokumentation i 
borgernes hjem 

Mapperne var generelt uoverskuelige, uden 
indholdsfortegnelse og uensartede i deres opbygning. 
At der ikke var nogen indholdsfortegnelse var uheldigt,
idet siderne i 2 ud af 3 mapper lå løst.

Fortrykte skemaer, eksempelvis skema til samtykke til 
indhentning og videregivelse af oplysninger, var 
udfyldt forskelligt i de 3 stikprøver. For en del af de 
undersøgte dokumenter og notater var dato og årstal 
ikke beskrevet.
I alle 3 stikprøver var der et udfyldt "Ændringsskema",
som er en del af den påkrævede "Triage".

Hos én borger, blev det ved gennemlæsning af 
dokumentationen klart for Tilsynet, at borger var 
bærer af multiresistente bakterier. Forholdsregler i 
forhold til at mindske smitterisiko syntes at være 
blevet anvendt med afbrydelser. Leverandøren havde 
dog instruks i forhold til denne problemstilling og de 
tilhørende værnemidler. Værnemidler var stillet ved 
borgers indgang. Den foreliggende instruks var 
ufuldstændig idet eksempelvis affaldshåndtering ikke 
er beskrevet ligesom det heller ikke fremgik i hvilken 
opløsning, det anbefalede rengøringsmiddel skulle 
anvendes.

• Elektronisk 
dokumentation 
(EOJ)

Stikprøve A og B: 
Elektroniske medicinskemaer er ikke oprettet af 
leverandøren.

Stikprøve A:

Ad stikprøve A, B og C:
Gribsskov Kommunes Servicebeskrivelse på 
området beskriver, at leverandøren skal udarbejde 
en handleplan for den visiterede indsats. Planen 
skal indeholde 
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Der har siden 1.5.2014 været udfærdiget ét 
journalnotat af Bonderosen i borgers EOJ. Herudover 
er der i de 5 adviser, der er sendt til visitationen i 
dette tidsrum, beskrevet borgerrelaterede 
observationer og handlinger. 3 af de 5 adviser er 
forudgået af adviser fra visitationen, hvor der rykkes 
for handleplaner for de visiterede indsatser. Der 
foreligger ingen handleplaner for visiterede indsatser. 
Borger har været indlagt i juni og der burde således, 
også inden for rammerne af den krævede "triage", 
foreligge en handleplan for genoprettelse af 
habitualtilstanden.
Der er ingen dokumentation for udført Rejse-sig-
sætte-sig-test (RSS)

Stikprøve B:
EOJ har siden 1.5.2014 i nogen grad været brugt til 
dokumentation. Der ses ikke systematisk opfølgning 
på problemstillinger. Ingen handleplaner på visiterede 
indsatser er beskrevet i EOJ. Der er ingen 
dokumentation for udført Rejse-sig-sætte-sig-test 
(RSS). Borger bekræfter, at denne ikke er udført.

Stikprøve C:
Omsorgsnotater er noteret i EOJ. Der er dog ingen 
handleplaner, der beskriver de iværksatte indsatser 
eller problemstillinger. Det vækker især undren, at der
den 4. og 5. august er noteret fald og også 
indlæggelse natten mellem den 4. og 5., uden at der 
er beskrevet, om borger har taget skade af faldet, 
eller hvilke planer, der er for plejen herefter. Borger er 
ved tilsynet sengeliggende med en skinne på anklen, 
som ifølge borgers eget udsagn er brækket.

• bekrivelse af problemstilling
• indsatser/handlinger
• mål for indsatser/handlinger
• samarbejde med eventuelt andre 

leverandører, der kommer i hjemmet

("Bilag 3: Borgere i eget hjem uden for 
plejecenter", s. 20)

For stikprøverne B og C gælder, at der foreligger 
såkaldte handleplaner på enkelte af de visiterede 
indsatser i borgernes mapper i hjemmene. For disse
gælder dog, at de har karakter af døgnrytmeplaner 
og ikke handleplaner, idet de ikke beskriver 
problemstillinger og mål for de respektive indsatser,
men alene beskriver de opgaver, der skal udføres i 
forbindelse med plejen.

Ad stikprøve A og B:
Det er aktuelt et krav fra Gribskov Kommune, at 
leverandører af hjemmehjælp skal tilbyde borgerne 
en RSS månedligt. ("Bilag 3: Borgere i eget hjem 
uden for plejecenter", s. 20)
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Der er dokumenteret, at borger ikke har ønsket at 
deltage i RSS.

• Praktisk hjælp Stikprøve A: Af dokumentationen i hjemmet fremgår, 
at borger modtager praktisk hjælp onsdag kl. 13:45. 
Borger oplyser, at plejen kommer til rengøring 
torsdage kl. 9-9:30.

Stikprøve B: Det fremgår af borgermappen at 
rengøringen udføres om onsdagen. Tidspunkt er ikke 
beskrevet, men borger oplyser, at tidspunktet altid er 
det samme.

Stikprøve C: Det fremgår af mappen at rengøringen 
foregår om onsdagen, tidspunktet er ikke oplyst.

I ingen af de undersøgte tilfælde er der en handleplan 
for den praktiske hjælps udførelse og hvilke opgaver 
borger evt. selv kan udføre

Ad stikprøve A, B, og C: Ifølge Gribskov Kommunes 
servicebeskrivelse på området skal det 
dokumenteres, hvilke aftaler der er indgået omkring
tidspunktet for hjælpens udførelse.

Dette krav er ikke opfyldt, hvilket også gælder for 
kravet om, at der skal foreligge en handleplan, også
for den praktiske hjælps udførelse.

• Personlig pleje I ingen af de undersøgte tilfælde var der en 
fyldestgørende dokumentation for aftaler omkring 
tidspunktet for hjælpens udførelse

Stikprøve A:
Borger er visiteret til hjælp til brusebad. Af borgers 
mappe fremgår, at hun i stedet modtager hjælp til 
"Sikring af indtagelse af maden". Der foreligger ingen 
handleplan på dennne eller den visiterede indsats. 
I et notat fra den 3. juli beskrives, at borger ikke 
ønsker varm mad leveret, ved tilsynet d. 20. august 
var der endnu ikke taget skridt til at hjælpe borger 
med at få tilrettet madservice i fht. til borgers ønsker
Borger bekræfter at have en kontaktperson; i mappen 

Leverandøren skal som minimum dokumentere:
• Tidspunktet for, hvornår indsatsen skal 

udføres
• Borgerens kontaktpersonen
• udarbejdelse af handleplan
• Observationer  af borgeren og ændringer af 

borgerens tilstand 
• Statusvurdering og opfølgning på handleplan

ved ændringer i funktionsniveau (FSII)

 ("Bilag 3: Borgere i eget hjem uden for 
plejecenter", s. 20)
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står navnet på den tidligere kontaktperson og ikke på 
den aktuelle.

Stikprøve B: 
Hjælp til personlig pleje var hos denne borger 
beskrevet i en "handleplan", som lå i borgers mappe, 
men ikke i EOJ. Også her er der i princippet tale om en
døgnrytmeplan, der blot beskriver, hvilke opgaver, der 
udføres hos borger ved de enkelte besøg.
Det fremgik af såvel den håndskrevne som den 
elektroniske dokumentation, at borger ønskede et 
supplerende ugebad, men der var tilsyneladende ikke 
fulgt op på dette ønske.

Stikprøve C: 
I borgers mappe ligger et dokument, "Handleplan", 
der beskriver hjælpen til personlig pleje. 
Dato og årstal for denne plan mangler.

Ad stikprøve B og C: 
Der er et betydeligt behov for en begrebsafklaring: 
Det har ikke i nogen af de undersøgte stikprøver 
været muligt at finde en handleplan som beskrevet i
kommunens servicebeskrivelse på området. De 
dokumenter, der benævnes handleplaner har 
karakter af døgnrytmeplaner.

Ad stikprøve B: 
Ved samtale med Bonderosens ledelse oplyses det, 
at borger i virkeligheden er ambivalent i fht. til 
ønsket om det supplerende ugebad. Der er dog 
intet i den foreliggende dokumentation, der kan 
understøtte dette.

• Sygepleje Stikprøve A:
Der har siden 27. juni, hvor borger blev visiteret til 
psykiatrisk sygepleje ved Bonderosen været 
udfærdiget ét omsorgsnotat i EOJ. Ved tilsynet forelå 
ingen handleplaner for de bevilgede sygeplejefaglige 
indsatser. Visitationen havde gentagne gange rykket 
for handleplaner for de bevilgede indsatser. Hos den 
pågældende borger er der  bl.a. observeret rystelser 
og manglende compliance (dvs. at borger ikke ønsker 
at indtage sin medicin), tilsyneladende uden der er 
reflekteret over dette eller egen læge er blevet 
kontaktet. Der foreligger ingen handleplan i fht. den 
manglende compliance eller de observerede rystelser.
Medicinskemaet, som er fra borgers seneste 

Sygepleje er omfattet af Sundhedsloven. Det er 
derfor først og fremmest de krav til sygeplejefaglig 
dokumentation, der fremgår af Sundhedsstyrelsens 
vejledning på området, som leverandøren er 
forpligtet til at overholde. Af vejledningen fremgår 
at journalen ved hver enkelt patientkontakt "i 
relevant omfang skal indeholde:

a) Oplysning om årsag til henvendelsen eller 
kontakten og aktuel helbredssituation før 
kontakten.

b) Dato for kontakten.

c) Nødvendige observationer og oplysninger om 
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indlæggelse i juni, er rodet, skrevet på 2 løse stykker 
papir, hvoraf det ene er afrevet og ligner en lap. Et 
pauseret medikament er overstreget og det kan ikke 
ses, hvad der skulle have stået. Der står "÷" ud for 
flere præparater og det er uklart, hvordan dette skal 
tolkes.

Stikprøve B: 
EOJ indeholder ingen handleplaner, der forholder sig til
sygeplejefaglige problemstillinger. Der foreligger dog 
en beskrivelse i fht. indsatsen "stomi", men denne har 
dog som øvrige "handleplaner" karakter af en 
beskrivelse af udførelsen af stomiplejen. Et lægebesøg
i juli, hvor egen læge vurderede, at borger var 
dehydreret, blev tilsyneladende ikke fulgt op af en 
handleplan for genoprettelse af borgers 
helbredstilstand.
Der foreligger ingen handleplaner for borgers AK-
behandling, smertebehandling, øjenbetændelse eller 
det sår, man har observeret på en tå.
Det foreliggende medicinskema var håndskrevet, med 
rettelser, overstregninger og stop af præparater, 
øjensynligt uden at dette havde givet anledning til at 
udfærdige et nyt og overskueligt skema. Medicinens 
art var ikke beskrevet (tabletter, mikstur, kapsler osv),
ligesom nogle præparater ikke var opført i den 
samlede oversigt, eksempelvis smerteplaster og 
øjendråber. Dosis på smerteplastre ukorrekt idet der 
var opgivet mg og ikke mikrogram. Indikation for 
behandlingen var ikke påført skemaet.

Stikprøve C:
Der er i dette tilfælde ikke visiteret til sygeplejefaglige 

patientens tilstand.

e) Planlagt indsats.

f) Udført pleje og behandling, herunder opgaver 
udført på delegation, forebyggelsestiltag, lindring, 
rehabilitering, observation mv., herunder 
observation af virkning og evt. bivirkning af given 
behandling med henblik på tilbagemelding til 
ordinerende læge.

g) Beskrivelse og vurdering af resultatet.

i) Ændringer i patientens tilstand og deraf følgende 
revurdering af indsatsen".

Af samme vejledning fremgår ligeledes at:

"Efterfølgende rettelser/tilføjelser til journalen 
(papirjournal eller elektronisk journal), må kun ske 
på en sådan måde, at den oprindelige tekst klart 
fremgår. Overstregning, radering e.l. er ikke tilladt.
Almindelige skrivefejl må rettes i forbindelse med 
selve journalføringen."

(Sundhedsstyrelsen 2013: Vejledning om 
sygeplejefaglige optegnelser. Vejledning nr 9019 af 
15. januar 2013)

Ikke alene opfylder den sygeplejefaglige 
dokumentation helt generelt og særdeleshed i 
forhold til medicinhåndteringen på ingen måde 
Sundhedsstyrelsens krav. Den udviste manglende 
omhu udgør en alvor helbredsmæssig risiko for de 
berørte borgere.
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ydelser fra Bonderosen. Det er i borgermappen 
beskrevet, at borger er bleg og træt. Denne oplysning 
er ikke at genfinde i EOJ og der foreligger ingen plan 
for udredning eller anden opfølgning.

Ved samtale med Bonderosens ledelse bliver det 
desuden klart for tilsynet, at smerteplaster hyppigt 
påsættes af hjælper. Der kan ikke redegøres for 
rammerne for denne delegering og der foreligger 
ikke en instruks herom.

Der er i ingen af de undersøgte tilfælde 
dokumentation for, at der har været en 
sygeplejefaglig stillingtagen til udvalgte 
problemområder, som det kræves af 
Sundhedsstyrelsen:

"Det skal som minimum fremgå af journalføringen 
om den sygefaglige pleje og behandling, at der er 
taget stilling til, om patienten har potentielle 
og/eller aktuelle problemer inden for følgende 12 
sygeplejefaglige problemområder:

1) Funktionsniveau, f.eks. evnen til at klare sig selv
i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living)

2) Bevægeapparat, f.eks. behov for træning, 
balanceproblemer og evt. faldtendens.

3) Ernæring, f. eks. under- eller overvægt, 
spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af 
sygdom eller behandling, kvalme og opkastning.

4) Hud og slimhinder, f. eks. forandringer og 
lidelser fra hud, slimhinder og andre væv – f. eks. 
muskler, hår og negle.

5) Kommunikation, f. eks. evnen til at gøre sig 
forståelig og forstå omverdenen.

6) Psykosociale forhold, f. eks. arbejdsevne, 
relationer til familie, ensomhed, livsstilsproblemer, 
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misbrug og mestring.

7) Respiration og cirkulation, f. eks. 
luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for 
aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls.

8) Seksualitet, f. eks. samlivsforstyrrelser som 
følge af sygdom eller lægemidler.

9) Smerter og sanseindtryk, f. eks. akutte eller 
kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og
hørelse.

10) Søvn og hvile, f. eks. faktorer som letter eller 
hindrer søvn og hvile.

11) Viden og udvikling, f. eks. behov for 
information eller undervisning, helbredsopfattelse, 
sygdomsindsigt, hukommelse.

12) Udskillelse af affaldsstoffer, f. eks. inkontinens, 
obstipation, diaré."

(Sundhedsstyrelsen 2013: Vejledning om 
sygeplejefaglige optegnelser. Vejledning nr 9019 af 
15. januar 2013)

Det skal dog, i denne sammenhæng, bemærkes, at 
CSS i samarbejde med Avaleo med flere aktuelt er i
færd med at udarbejde en skabelon, der skal gøre 
det lettere at dokumentere den ønskede 
stillingtagen

Medarbejdernes 
muligheder for sparring

Det blev ved tilsynet i februar vurderet, at 
organisationen rummede en tradition for mundtlig 
sparring, der blev understøttet af, at der ved 
vagtskifter var en naturlig mødeflade medarbejderne 

Der var usikkerhed om, hvor instrukser på det 
sygeplejefaglige område fandtes. 3 ud af 3 
undersøgte instrukser var ufuldstændige.
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imellem. Bonderosen havde på daværende tidspunkt 
netop ansat en sygeplejerske som daglig leder og 
rådede således i organisationen over 2 sygeplejersker, 
som det var muligt at sparre med.

Imidlertid er der ved det aktuelle tilsyn observeret 
både uklarhed i fht. til procedurer og så mange 
tilfælde af manglende opfølgning på plejerelaterede 
problemstillinger, at denne vurdering må 
genovervejes. Der blev derfor ved tilbagemeldingen 
hos leverandøren spurgt indtil samspillet mellem 
faggrupperne.

Tilsynet bad ved tilbagemeldingen om at se 3 
instrukser:

• Journalføring – hvilke faggrupper: Der 
forefindes en procedure for dokumentation og 
udarbejdelse af handleplaner, der forholder sig
til Halsnæs kommunes standarder. Det er ikke 
beskrevet, hvilke faggrupper, der gør hvad.

• Smitterisiko: Der foreligger instrukser for 
smitterisiko, men den er i nogen grad 
ufuldstændig. Det er ex. ikke beskrevet, 
hvordan affald håndteres. 

• Medicinhåndtering:  Sundhedsstyrelsens 
overordnede publikation "Korrekt 
medicinhåntering" forefindes, men der 
mangler instrukser for hvilke faggrupper, der 
må påtage sig de specifikke opgaver hos 
Bonderosen.

I forhold til mulighederne for sparring kan Tilsynet 
ikke på det undersøgte grundlag – dokumentation, 
herunder medicinskemaer og handleplaner samt de 
undersøgte instrukser – konkludere, at 
organisationen aktuelt anvender de sygeplejefaglge 
kompetencer, som er en forudsætning for en fagligt 
adækvat sparring i dagligdagen.

Det er desuden heller ikke klart for Tilsynet, 
hvordan systematisk opfølgning på observerde 
problemstillinger sikres.

De gennemgåede instrukser opfyldte blandt andet 
ikke Sundhedsstyrelsens krav på området 
medicinhåndtering:
I forhold til medicinhåndtering kræver 
Sundhedsstyrelsen at “ledelsen sikrer, at der er 
skriftlige instrukser for medicinhåndtering. 
Instrukserne skal [bl.a.] beskrive personalets 
ansvar og kompetence i forbindelse med 
medicinhåndteringen” (Sundhedsstyrelsen: Korrekt 
håndtering af medicin”, side 11)

Af samme publikation fremgår at "hjemmeplejens 
()  ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for 
faglig forsvarlig tilrettelæggelse af 
medicinhåndteringen og for, at det personale, der 
varetager medicinhåndteringen, er oplært til det." 
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Det var usikkerhed i forhold til hvor leverandørens 
instrukser forefandtes.

Leverandøren kunne oplyse, at faglig dokumentation 
og medicindispensering forestås af SOSUassistenter og
sygeplejersker

Der kunne ikke redegøres for regler for delegering i 
forhold til administration af smerteplaster.

Ved drøftelse af de manglende handleplaner i forhold 
til praktisk hjælp blev det udtrykt, at borgerne "føler 
sig overvåget", hvis leverandøren spørger indtil, hvad 
de kan og at det opleves som vanskeligt.

Tilsynet spurgte ind til anvendelsen af "Triagen". 
Bonderosen har anskaffet det eletroniske udstyr, der 
gør det muligt synliggøre, hvilke kategorier borgerne 
befinder. Det oplyses dog, at man fortsat afventer at 
den tilhørende software er klar, så man kan tage 
udstyret i brug. Både ved tilbagemeldingen til 
Bonderosen og ved gennemgang af dokumentationen 
blev Tilsynet efterladt det indtryk, at observerede 
ændringer ikke blev behandlet i en målrettet 
handleplan.

(side 10)

"Triage" er en metode til tidlig opsoring og handling,
der foreskriver, at der udarbejdes  handleplaner 
med henblik på at genoprette observerede 
ændringer i helbredstilstanden. Leverandøren 
udarbejder tilsyneladende ikke systematisk 
handleplaner som foreskrevet.

Opfølgning på seneste 
tilsyn

 Ved tilsynet i foråret 2014 blev Bonderosen ledelse 
gjort opmærksom på 

• at tilbagemeldingspligten ved ændrede behov 

Der er tydeligvis blevet arbejdet med at skabe 
arbejdsgange, der understøtter 
tilbagemeldingspligten og som sikrer, at der kun 
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skal respekteres
• at tidspunktet for hjælpens udførelse skal 

aftales med borger og dokumenteres
• at der skal faktureres i overensstemmelse med 

den visiterede og udførete hjælp
• at pleje og praktisk hjælp skal udføres med 

henblik på at fremme den enkeltes mulighed for
at bevare funktionsevnen

• at dokumentation i forbindelse med den udførte
pleje skal være opdateret og retvisende

• at omfanget af den udførte rengøring er i 
overensstemmelse med kommunens standarder
på området

• at der var behov for at udvikle en 
dokumentationspraksis, der tilgodeså et behov 
for at kunne se den enkelte borgers 
dokumentation samlet.

udføres visiterede ydelser. Der var fortsat 
eksempler på, at disse arbejdsgange ikke var fuldt 
implementeret.
Der arbejdes ligeledes på at sikre, at faktureringen 
sker i overensstemmelse med de udførte ydelser.

Det kunne derimod ikke, på baggrund af de 3 
stikprøver, konkluderes, at der var blevet arbejdet 
på at øge borgerinddragelsen. Tidspunktet for 
hjælpens udførelse var fortsat mangelfuldt 
dokumenteret.

Det kunne ligeledes konstateres, at der var blevet 
arbejdet på at gøre det muligt at se den enkelte 
borgers dokumentation samlet, en proces som er 
blevet understøttet af, der nu i nogen grad 
dokumenteres i EOJ. 

Imidlertid er leverandøren siden tilsynet i foråret 
blevet godkendt som leverandør af sygepleje og det
kunne konstateres, at dokumentationen på ingen 
områder imødekommer de krav, der stilles til 
sygeplejefaglig dokumentation.
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Bilag 2: Leverandørens kommentarer til rapporten

 Græsted den 10 September 2014 

Bonderosens Pleje og Rengøring A/S har d 5 september modtaget tilsynsrapport vedr. tilsynet udført 14 dage tidligere i perioden 
fra d. 18 til 22 August 2014. 
Bonderosen har valgt at dele sine kommentarer op i to hovedområder 1) Generelle bemærkninger og 2) specifikt vedr. tilsynets 
konklusion 

Generelle bemærkninger.
Uden at gå uddybende ind i faktuelle enkeltheder i tilsynsrapporten bemærker Bonderosens Pleje og Rengøring følgende:
 at rapporten er meget lang 12 sider plus 12 siders bilag
 at rapportens grundlag og efterfølgende konklusioner hovedsageligt beror på besøg hos kun3 borger
 at rapporten anvender en del begreber som fx. fyldestgørende, der ikke er klart definerede, men kan have tolkningsgrader
baseret på individuel faglighed og oplevelse. Dette medvirker til  at det har været vanskeligt, på kort tid (3 arbejdsdage), at
gennemgå rapporten m.h.p. optimal respons til visitator, således som det er ønsket i mail afsendt af visitator.
 at rapporten indeholder en række anbefalinger og ikke befinder sig på påbudsniveau, hvor leverandøren er forpligtet til bl.a. at
fremkomme med en handleplan inden for 14 dage (Grønt påbud)
 at rapporten angiver at der er behov for et opfølgende tilsyn i november 2014. Det giver anledning til  undren at der fra
visitators side ønskes tilsyn under to måneder efter at tilsynsrapporten er afleveret til Bonderosens Pleje og Rengøring. Specielt da
tilsynsrapporten ikke indeholder et påbud, men nogle anbefalinger. Bonderosen kan i denne sammenhæng ikke ud fra bl.a. Bilag 3
se hvilken praksis visitationen fremover vil udvise, hvis det fx drejede sig om et grønt påbud - Vil et opfølgende tilsyn så ske
tidligere end inden for 6 uger efter at tilsynsrapporten er afleveret til kommentarer?
 at tilsynsprocessen har været lærerig, men at der savnes tilknytning til fast visitator således som angivet i bilag 3 -
Flere af de ting og misforståelser som visitator påpeger i denne rapport kunne givet være undgået/reduceret ved tættere dialog,
som angivet i bilag 3 afsnit 2.1.
 at blandt noget af det vi har lært og er blevet opmærksomme på i tilsynsforløbet er at vi og kommunen måske har et mindre
problem ift. hvordan vi håndtere at man visitationsmæssigt i enkelte, særlige tilfælde bestiller en ydelse og så at sige visitere
noget  andet  ind  i  ydelsen  mundtligt.  Fx.  en  borger  som  visiteres  til  morgen  toilette  som  ydelse,  men  mundtligt  angiver
visitationens at man bestiller denne ydelse så Bonderosen får bedre "tid" til at udføre et tryghedsbesøg hos en borger der falder
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lidt uden for den gængse standard. Sådan noget er klart en hjælp i dagligdagen med sådanne borgere, men modsætning mellem
bestilt ydelse og visiteret ydelse medvirker til at give en uklar dokumentation i Bonderosens praksis og kan virke forvirrende eller
misvisende ved tilsyn.
Vi tænker selv at det er et spørgsmål vi måske skal drøfte enten i innovationspartnerskabet eller på et bilateralt møde jvf. bilag 3
afsnit 4.
Generelt arbejder Bonderosens Pleje og Rengøring videre med anbefalingerne samt med at implementere nye som tidligere kendte
krav ift. leverancen af ydelser

Specifikt vedr. tilsynets konklusion
Uden at gå dybt ind i faktuelle enkeltheder i tilsynsrapporten bemærker Bonderosens Pleje og Rengøring følgende:
 Det oplyses at de adspurgte borger angiver at være tilfredse eller nogenlunde tilfredse med den service som Bonderosen levere,
men det fremgår ikke hvordan og hvilket spørgsmål der ligger til grund for denne konklusion. Samt hvilken skala man arbejder
med er der fx fem trin fra, meget utilfreds, utilfreds, nogenlunde tilfreds, tilfreds og meget tilfreds?
Græsted den 10 September 2014
 Det angives at leverandørens tilbagemelding hos de undersøgte borgere, ved bedring ikke er efterkommet systematisk. Det
påpeges her som en medvirkende faktor at tilsynet er foretaget i sommerperioden, hvor fast hjælp har haft ferie, hvilket desværre
har givet denne effekt.
 Det  angives  at  i  ingen  af  de  undersøgte  tilfælde  var  dokumentation  for  borgernes  inddragelse  i  de  visiterede  opgaver,
eksempelvis i form af indgåede aftaler om, hvilke delopgaver borger selv kunne udføre. Dette er naturligvis beklageligt, og der
rettes op på dette men det bemærkes at tilsynet er foretaget i sommerperioden, med det sommerferie virkarskift som har gjort
det vanskeligt at implementere den aktiverende, rehabiliterende og kompenserende tankegang i praksis.
 Det angives at de undersøgte borgeres habitualtilstand i alle tilfælde var beskrevet i det ændringsskema, der er en del af den af
kommunen krævede triage;. Det bemærkes her at Bonderosen Pleje og Rengøring forud for ansøgning om godkendelse til "Frit
Valg" som en del af kommunens krav investerede op mod 100.000 kr. i elektronik mhp. at kunne implementere Triage, men at
leverandørerne fortsat afventer at kunne koble det til kommunens system.
 Det angives i forbindelse med anvendelse af Triage at visitator ved samtale med ledelsen ikke kunne få en redegørelse for,
hvilke overordnede tiltag, evt ændringer i en borgers tilstand ville afstedkomme ved anvendelse af Triage. Det bemærkes at der
hverken  i  bilag  3  eller  i  komponenterne  til  tilsynet  (den  fremsendte  rapport)  står  noget  om at  leverandøren  skal  have  en
beskrivelse  af  overordnede  mål  og  tiltag  liggende  som kan  trækkes  frem ved  tilsynsbesøget  og  drøftes  på  et  generelt  og
overordnet plan i forbindelse med ændringer ved anvendelse af Triage. Den pågældende sætning og bemærkningen fra visitator i
tilsynsrapporten kan derfor ikke forstås.
 Det angives at RSS-testen ikke er gennemført systematisk - Dette var en fejl da man desværre hos Bonderosen har antaget at
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dette ikke omfattede rengøringsborgere - der nu rettet op på dette

På vegne af Bonderosens Rengøring og Pleje A/S
Med venlig hilsen
Sanne Andreasen
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