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Resume og opfølgning på tilsyn

Egebjerg Rengøring APS
Tilsynets fund
Det blev overordnet vurderet, at Egebjerg Rengøring APS på 
nogle områder ikke lever op til lovgivningen og de kommunale 
kvalitetsstandarder. Egebjerg Rengøring APS har endvidere 
ikke fulgt tilstrækkeligt op på tilsynet i 2018, da et af 
problemområderne, er det samme som ved sidste års tilsyn. 
Den samlede vurdering er, at Egebjerg Rengøring APS på 
tilfredsstillende vis lever op til de kommunale 
kvalitetsstandarder, serviceloven og værdighedspolitikken, 
idet der ved en målrettet indsats kan rettes op på 
problemområderne.
 

 Rengøringen forefindes tilfredsstillende, og der er en 
anerkendende og omsorgsfuld omgangstone. 

 Borgerne angiver at være meget tilfredse med 
rengøringen.

 
Fund der kræver handling
 

 Der er mangler i forhold til den skriftlige afgørelse med 
den bevilgede hjælp i hjemmene (I 2018 gjorde tilsynet 
samme fund).

 Der er mangler i forhold til beskrivelse af borgernes 
funktionsniveau, så borgerne kan inddrages i den 
praktiske hjælp, og dermed selv kan deltage aktivt i 
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udførelsen af opgaverne, som det står beskrevet i 
kvalitetsstandarderne.

 Det afklares internt, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at 
gøre rent i et hjem, hvor borgeren ikke er hjemme.

 
Tilsynets anbefaler at:
 

 Egebjerg Rengøring APS sikrer, at medarbejderne har 
kendskab til borgernes funktionsniveau, så 
medarbejderne kan arbejde aktiverende og 
rehabiliterende, som beskrevet i kvalitetsstandarderne.

 Egebjerg Rengøring APS sikrer, at der forekommer en 
aktuel bevilling som medarbejderne har adgang til.

 Egebjerg Rengøring APS afklarer hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt, at medarbejderne selv låser sig ind i et 
hjem og rengør dette, uden borgeren er hjemme. Både 
af hensyn til medarbejderens og borgerens sikkerhed, 
og af hensyn til det aktiverende og rehabiliterende sigte.

 
Bemærkninger til tilsyn
Da Egebjerg Rengøring APS alene leverer praktisk hjælp, har 
de ikke adgang til Faxe Kommunes omsorgssystem. 
Afgørelserne tilsendes til borgerne, men de har ikke pligt til at 
udlevere dem til medarbejderne. 
 
På baggrund af tilsynsrapporten afholdte lederen for 
myndighedsområddet et møde med Egebjerg Rengøring APS 
hvor det blev aftalt, at

 de medarbejdere der kommer hos de 14 borgere, får 
udleveret de relevante dele af bevilling og 
funktionsevnetilstand

 Egebjerg Rengøring APS har de opdaterede bevillinger 
og funktionsevnetilstande inden jul

 det blev indskærpet over for Egebjerg Rengøring APS, at 
de har tilbagemeldingspligt (dvs. de har pligt til at oplyse 
om relevante ændringer de observerer hos de borgerer, 
de leverer ydelser for)

 det blev indskærper over for Egebjerg Rengøring APS, at 
der ikke må udføres opgaver i borgerens hjem, når 
borgeren ikke er til stede. 


