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Deltagere ved tilbagemelding: Lene Josefsen, forstander. Marianne Selmer, viceområdechef. Stinne (Ann-Kerstin) Møller 
Eriksen, Ældrerådets tilsynsudvalg. 

                                                
1  Under dokumentation, vurderes ud fra intern audit af social- og sundhedsfaglig dokumentation i borgerjournalen, gældende vejledning for fokusområder og sund-

hedsstyrelsens vejledning for journalindhold: borgerens tilstand, overvejelser, planlagt indsats / handling og resultatet.   

Område: Christiansbjerg          Plejehjem: Vejlbygade 7, 7A & 9.      Antal boliger / beboede: 66/62      Dato: 14/6 2018  

                                                                                                                                          Tilsyn v./ Sus Freundt, tilsynschef                                                           

Besøg:   1. 2. 3. 4. 5.  Er forholdene i orden 

Ja Nej Bør kvalitetsforbedres Bemærkninger 

A Hygiejne 1.2.3.4.5.    

B Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    

Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1.2.3.4.5.  2. Ønsker mere inddragelse / 

være mere til ”gavn”. 
Vil gerne have hjælp til at finde 
pjecerne ”Et bedre liv” og kursus-
tilbud fra ”Ældre Sagen”. 
3. Keder sig! Vil gerne mere ud! 
Klippekort? 

 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsan-
visende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolk-
ninger eller holdninger 

 

1.2.3.4.5.  1. Handling ved angina pectoris. 
Støtte til håndleds-øvelsespro-
gram. Specialfodtøj.  

3. Pep-fløjte. 

 

D Mad / værdier og faglighed. Ro, fokus, handlinger overfor 
evt. forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, 
selvbestemmelse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / 
iværksættelse af pædagogiske måltider. 

1.2.3.4.5.  2. Mellemmåltider? 
 
Fælles spisesit.: obs hjælp til selv-
hjælp fremfor overtag. 

 

E Nødkald. Kan borger anvende væg kald / er der udleveret 

kropsbåret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.4.5.  1. Kald/tilsyn? 

3. Kald? 

 

F Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1.2.3.4.5.    

G Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig henseende.    
Der tages højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige til-
fælde. Hjælpemidler indgår  

1.2.3.4. 5.  5. Rengøring / dgl. vedli-

gehold 

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, 
værdier, omsorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og 
aktiverende sigte. Kendskab til konkret situation. 

1.2.3.4.5.  2. Obs faldtendens/faldforebyg-
gelse/fodtøj. 

 

I Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de 
specifikke pleje- og sygepleje ydelser der er behov 
for.   
Er borgeren aktiv i eget liv i videst mulig udstrækning. Aktiviteter 
ses primært som deltagelse i almindelige daglige gøremål 
(ADL), med fokus på at opretholde / forbedre færdigheder. Re-
habiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

3.4. 1.2.

5. 

1. IGVH.  Ikke muligt at finde ordi-

nation! 
Opfgl. på adfærdsændring. 
Vægt / mål? 

2. Besøgsven? 
Afklare brug af klippekort.  
Ledsagerordning? 
Besøgsven? 
Vægttab/mål/indsats. 
Støttestrømper? 
Blebevilling / sagsbeh. tid over-
skredet. 

3. Undlad at henvise til beslutnin-

ger der fordrer akutte tiltag (IGVH)    
Opfgl. og obs af hævelse - ve 
ben. 

5. Værgemåls omfang. 
Ledsagerordning? 
Minimering af social isolation? 
Soc. faglige handlinger ved ad-
færdsudfordringer. 

1.  Lovlig magt, mgl. dok. 

/ accept (i.f.t. ringemåtte / 
GPS)  

2. Blebevilling / sagsbeh. 

tid overskredet. 
Opfgl. på risikovurderin-
ger. 

5. Vægttab. EVS / ind-

sats. 
 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne 

genoptræning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke har 

været sygehusindlæggelse) m.h.p. at opnå / genvinde det hidti-

dige eller bedst mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.4.5.    

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan 

profitere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. service-

lovens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funk-

tionsniveau. + Dokumentation  

2.5. 1.3.

4. 

5. Mental/kog. Mestring/tilbud? 

2. Mental/kog. Mestring/tilbud?- 

opfgl på MOHOST 

1.  Mental/kog. Me-

string/tilbud? 

3.  Mental/kog. Me-

string/tilbud? 

4. Mental/kog. Me-

string/tilbud? 

I.  Vær opmærksom på, at IGVH skal være klokkeklar dokumenteret. (Sundhedsloven) 

 

CURA: Anvendelse af Helbredstilstande som ”rapport” platform, ses at kunne afføde manglende indfrielse af planlagte handlinger. Mu-

ligvis fordi de ”drukner”. Overvej bedre brug af ex. ”observationer” – ”handlingsanvisninger”.  

Brug kortfattede klare mål, hvilket vil give stringens i tiltag samt lette opfølgning. Se evt.: https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstil-

stande?collection=2484 og https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2484 og https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlin-

ger-paa-en-tilstand?collection=2484 

https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2484

