
                          Kommunalt tilsyn – bemærkningsskema 

 
  Aarhus Friplejehjem.                                                                 Slet Møllevej 12. 8310 Tranbjerg                                                              

Dato: 20/3 2018                                                                        Tilsyn v./ Sus Freundt   

   Er forholdene i orden 

Besøg:  1. 2. 3. 4. 5.    ja Nej Kvalitetsudvikling Bemærkninger 

Hygiejne 1.2.3.4.5.     

Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning. Udgangs-

punkt i personlige ønsker /behov.  

1.2.3.4.5.  1. Støtte til gåtur. 
(klippekort)? 
Ønsker besøgsven 
Oplyses om kalds 
rækkevidde./ alterna-
tive løsninger. 

2. Ønsker hjælp til 

vending hver 2 time 
om natten. 

4. Støtte til gåtur. 
(klippekort)? 
Oplever at komme for 
sent op /måltiderne 
presses sammen. Øn-
sker ændring. 

 

 

Ajourført hverdagsplan. Er borgers hverdagsplan handlingsanvisende 

for indsatsen? Er der henvisninger til fokusområder, hvis en indsats er nød-

vendig i forhold til fx pleje, sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og/eller diæte-

tik? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller holdninger 

1.2.3.4.5.  1. 2.3. 
 

 

Mad / værdier og faglighed. Ro, fokus, handlinger overfor evt. forstyr-

relser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestemmelse og fag-

lighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af pædagogiske måltider. 

1.2.3.4.5.  5. Prodrik?/ alternati-

ver. 
 

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

eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 

1.2.3.5. 4. 2. Oplyser lang vente-

tid om natten. 
4. Tildelt to-vejs kald, 

men kun få personaler 
anvender det som aftalt. 
Uhensigtsmæssigt for 
borger. 

Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1.2.3.4.5.  3. Hjælp til skift eller 

handling på årsag til 

behov. 

 

Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig henseende.  Der tages 

højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige tilfælde. Hjælpemidler 

indgår. 

1.2.3.4.5.  2. Kørestol.  

Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, værdier, om-

sorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktiverende sigte. Kend-

skab til konkret situation. 

1.3.4.5. 2.  2.Mundpleje. 
 Sondemad på aftalte ti-
der (der afspejles mang-
ler) 
. 

Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de specifikke 

pleje- og sygepleje ydelser der er behov for.  Dokumentation2 

Er borgeren aktiv i eget liv i videst mulig udstrækning. Aktiviteter ses primært 

som deltagelse i almindelige daglige gøremål (ADL), med fokus på at opret-

holde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

5. 1.2.

3.4. 

1. Kørselsordning. 

Tandpleje/ afdækning. 

2. Fodterapeut 

Livshistorie. 

3.Bls måling-af-

tale?/overhol-
delse/plan. 
Kørselsordning? 
Risikovurdering/ind-
sats i.f.t. ambulering. 
Opfgl. vedr. vacc. 
Livshistorie 

4. Livshistorie. Kør-

selsordning? 
Forebyggende indsat-
ser 
Synshjælpemidler? 
Dansk Blindesam-
fund? 

5. Overholde ugentlige 

vejninger. 
Kath. og stomi pleje? 

1. BT måling.  

2. Bls. / Orientering til 

læge. BT måling 

3. Vægt 

4. Vægt  

 

Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne gen-

optræning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke har været sygehus-

indlæggelse) med henblik på at opnå det hidtidige eller bedst mulige funkti-

onsniveau. 

Dokumentation (se fodnote ) 

1.2.3..5. 4.  4. Faldende funktionsni-

veau. Plan/indsats. 
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Deltagere ved tilbagemelding: Kristian Bräuner-Møller, leder/diakon. Marianne Brandstrup, afdelingssygeplejerske. 

Helena Therkelsen, teamleder / social og sundhedsassistent. Anne-Mette Ammitzbøll 
Tygesen, teamleder / social og sundhedsassistent. Sanne Mortensen, sygeplejerske. 
Annette Riddersholm Nielsen, fysioterapeut. 

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

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

 

 

Er borger vurderet / revurderet i forhold til mulig træningsindsats.  

Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer, som kan profitere af træning en 

vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 86, stk. 2. Dette med hen-

blik på at forhindre funktions tab / fastholde funktionsniveau. Dokumentation 

(se fodnote) 

1.2.3.4.5.  2. Understrøttende til-

tag i.f.m. I.Pad til kom-
munikationsbrug. 
Dok. vedr. vederlagsfri 
fys. 

5. Behov for afla-

stende pude at sidde 
på. 

1.Kognitiv mestring?  
2.Kognitiv mestring? 

3. Kognitiv mestring? 

 
Supplerende bemærkninger 

• Der ses nu forbedring i de terapeutfaglige indsatser, men vær opmærksom på fortsat udvikling af den tværfaglig interaktion 
m.h.p. bedst mulige helhedspleje hos den enkelte borger.  

• Vær opmærksom på, at ved fremsættelse af tvivl / holdninger om borgers autonomi, bør dette understøttes af faglige undersø-
gelser / og vurderinger (evt. inddragelse af læge).  

• Vær opmærksom på at faglige indsatser / afklaringer skal dokumenteres og ikke kun ”vides” af nogle personaler. Ajourført 
dokumentation understøtter også afløseres mulighed for at handle korrekt i.f.t. den enkelte borger. (Obs. flere borgere oplyser, 
at der er mange afløsere, og at dette gør dem utrygge i.f.t. aftalt pleje og omsorg). 

• Dokumentationsmæssigt kan der kvalificeres med mere klarhed i normsatte værdier, mål og faglige indsatser samt brug af ob-
servationer og handlingsanvisninger. Obs ” den røde tråd”. I journalen.  Afgræns samtidig til ”den nødvendige dokumentation”, 
undgå gentagelser samt unødig udfyldning, da dette medfører manglende overblik samt øget arbejde med genfremsøgning, 

når der foretages rettelser. Vær dog opmærksom på den nødvendige dokumentation - rettidig og fyldestgørende.  
• Vedr. vederlagsfri fys. Se ex.:  http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opga-

ver/Ergo--og-fysioterapi/2015-Aftale-om-faglig-dokumentation-og-samarbejde-menllem-priv-fys-og-medarbejdere.pdf 

• Forebyggelse / handlingsindsats ved ambulering se:http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-om-
sorg/dokumenter/vaerktoejer/vitae/journal/udfoerelse-og-opfoelgning/risikovurdering-for-ambulering--dokumentation-af.pdf 
Og: 
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opgaver/Kvalitet/Sundhedsfaglige-do-
kumenter/Ambulering/Procedure-for-forebyggelse-af-samt-handlinger-ved-ambulering2016.pdf 

Indgår ikke i vurdering: 

• Der bør være større opmærksomhed at borgere får deres medicin til tiden. (Der er ses uhensigtsmæssige forskydninger). 

• Flere borgere henleder opmærksomheden på, at der er uhensigtsmæssige afvigelser når der er afløsere. 
 

 

http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opgaver/Ergo--og-fysioterapi/2015-Aftale-om-faglig-dokumentation-og-samarbejde-menllem-priv-fys-og-medarbejdere.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opgaver/Ergo--og-fysioterapi/2015-Aftale-om-faglig-dokumentation-og-samarbejde-menllem-priv-fys-og-medarbejdere.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/vaerktoejer/vitae/journal/udfoerelse-og-opfoelgning/risikovurdering-for-ambulering--dokumentation-af.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/vaerktoejer/vitae/journal/udfoerelse-og-opfoelgning/risikovurdering-for-ambulering--dokumentation-af.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opgaver/Kvalitet/Sundhedsfaglige-dokumenter/Ambulering/Procedure-for-forebyggelse-af-samt-handlinger-ved-ambulering2016.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opgaver/Kvalitet/Sundhedsfaglige-dokumenter/Ambulering/Procedure-for-forebyggelse-af-samt-handlinger-ved-ambulering2016.pdf

