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Besøg:     1. 2. 3.  

 

Er forholdene i orden 

Ja Nej Bør kvalitetsforbedres Bemærkninger 

A Hygiejne 1.2.3.  Obs dispenser tilgængelig / 
brug 

 

B Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    Ud-

gangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1.2.3.    

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvisende 

for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller holdnin-
ger 

 

1.2.3.  1. 2.   

D Mad / værdier og faglighed. Ro, fokus, handlinger overfor evt. for-
styrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestem-
melse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af pæ-
dagogiske måltider. 

 

1.2.3.  1.  Obs. Rehab. indsats / hjælp 
til selvhjælp 

 

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

kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 

 

1.2.3.    

F Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 

 

1.2.3.    

G Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig henseende. Der ta-

ges højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige tilfælde. Hjælpe-
midler indgår  

 

1.2.3.  1. Daglig vedligehold  

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, værdier, 

omsorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktiverende 
sigte. Kendskab til konkret situation. 

 

1.3. 2.  2. Håndskinner. 

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

1.2.3.  1. Suppler livshistorie 
Vægt margin / refleksion ved 
øgning såvel som tab. 
2. Suppler livshistorie. Obs 
vægtøgnings max. 

Obs vedhæftning af værge-

målsbeskikkelse i CURA. 
 

 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne genop-

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

indlæggelse) m.h.p. at opnå / genvinde det hidtidige eller bedst mulige 

funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.    

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan profitere af træ-

ning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 86 stk. 2.-  for 

at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.  2. Carendo?  

Supplerende: 

• Det anbefales at der i højere grad arbejdes med SMART-mål. 

• I forhold til målinger vil det give god mening med ”norm” fastsættelse – indenfor en hensigtsmæssig ramme. 

• Der vil kunne nedtones i dokumentationen, der i et vist omfang er præget af ”gentagelser”. Dette ved mere stringens i ”funkti-
onsevnetilstande” og ”helbredstilstande”, brug af henvisninger og CURA´s funktionaliteter generelt, samt arbejde på at lægge 
”fortidens dokumentationspraksis” bag sig.  

• Vær opmærksom på, at faglig dokumentation der føres ved siden af Cura, skal opbevares sikkert og i tråd med opbevaring af 
journaler. Det skal samtidig være oplyst i Cura hvor supplementet forefindes 
 


