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Deltagere ved tilbagemelding: Ann Toustrup, forstander. Birte Tamberg, kvalitetsudvikler. Pia Lambertsen, fysioterapeut. Sidsel 

Bitsch, ergoterapeut. Mette Ramshøj Christensen, sygeplejerske. Elena Nielsen, social og sundhedsassistent. Lene Foy, social og 

sundhedsassistent. Anne Malene Rathcke, social og sundhedsassistent. Tina Christensen, social og sundhedsassistent. Sofie Holch 

Andersen, klinisk vejleder. Eva Holme Nielsen, social og sundhedshjælper. 

                                                
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: Nord                 Plejehjem:  Jasminvej 27            Antal boliger / beboede:  24/23                 Dato:  29/1 2019 

                                                                                                                                        Tilsyn v./ Sus Freundt, tilsynschef                                                           

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

Ja Nej Bør kvalitetsforbedres Bemærkninger 

A Hygiejne 1.2.3.4.    

B Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    

Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1.2.3.4.    

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-

sende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger 
eller holdninger 

1.2.3.4.  2. Let tilretning. 

3. Let tilretning. 

 

D Mad / værdier og faglighed. Ro, fokus, handlinger overfor evt. 
forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbe-
stemmelse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksæt-
telse af pædagogiske måltider. 

1.2.3.4.  1. Fastholde ADL.  

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

båret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.4.    

F Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1.2.3.4.    

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

1.2.3.4.  3. Kørestol.  

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, vær-

dier, omsorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktive-
rende sigte. Kendskab til konkret situation. 

1.2.3.4.  3. Mundpleje  

I Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de spe-
cifikke 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. Rehabiliterende fo-
kus? (afsæt i borgermål). 

 

1.2.3.4.  1. Livshistorie. 
GPS grundlag, dok. evaluering. 
Tilrette funktionsevnetilstande 
og helbredsopl. 
2. Tarmfunktion. Livshistorie. 
Funktionsevnetilstande. 
3. Faldanalyse / faldforebyg-
gelse. Supplere livshistorie. 
Alarmsystem og sengeheste – 
grundlag, dok. og evaluering. 
Tilrette funktionsevne- og hel-
bredstilstande 
4. Vægtøgning / forbehold!! 
Synsus.  Tilrette funktionsevne-
tilstande 

 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne gen-

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

gehusindlæggelse) m.h.p. at opnå / genvinde det hidtidige eller 

bedst mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.4.  2. Vederlagsfri fys.  

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan profi-

tere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 

86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. 

+ Dokumentation  

1.2.3. 4. 3. Mgl. dokumentation. 
4 Mgl dok. om tilbud / afprøvede 
indsatser. 

4. Kogniitiv indsats? 

Supplerende  

Ad. I:           Vær opmærksom på det rette grundlag for journaludfyldelse så oplysningerne kun udgør ”den nødvendige dokumenta  

                    tion”, undgå gentagelser samt unødig udfyldning, da dette medfører manglende overblik og en tenderet gentagelsesfaktor   

                    som stiller krav om ekstra vedligehold. 

                    Vær opmærksom på ”norm-værdier” og beslutninger, så nye værdier sættes i perspektiv / analyseres ud fra dette.  

 

Henvisning til anvendelige vejledninger i.h.t. drøftelser på tilsynsdagen: 

SMART Mål.:  http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/borgerforloeb/forloebsmo-

del/arbejdsgange/faelles-for-alle-forloeb/malstning--i-enkle-sammensatte-og-varige-forlb.pdf 

Funktionsevnetilstande: https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2751 

Helbredstilstande:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2751 

Handlinger på en tilstand.:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2751 

Omsorgspligten.:  http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Opgaver/Lovgivning/Magtanvendelse/Omsorgspligten.aspx 

Magtanvendelse – de enkelte indgreb.:  http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Opgaver/Lovgivning/Magtanvendelse/De-enkelte-ind-

greb/Personlige-alarm-og-pejlesystemer.aspx 

http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/borgerforloeb/forloebsmodel/arbejdsgange/faelles-for-alle-forloeb/malstning--i-enkle-sammensatte-og-varige-forlb.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/borgerforloeb/forloebsmodel/arbejdsgange/faelles-for-alle-forloeb/malstning--i-enkle-sammensatte-og-varige-forlb.pdf
https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2751
https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2751
https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2751
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Opgaver/Lovgivning/Magtanvendelse/Omsorgspligten.aspx
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Opgaver/Lovgivning/Magtanvendelse/De-enkelte-indgreb/Personlige-alarm-og-pejlesystemer.aspx
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Opgaver/Lovgivning/Magtanvendelse/De-enkelte-indgreb/Personlige-alarm-og-pejlesystemer.aspx

