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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.   
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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    Ud-

gangspunkt i personlige ønsker /behov.  
 

 

1.2.3.4 

  4. Ønsker følgeskab / oplæring til 
brug af nærområde. 
Ønsker flytning til anden kommune 

 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-

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

1.2.3.4

. 

 3. Mindre tilretninger. 

 

 

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

forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestem-
melse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af 
pædagogiske måltider. 

1.2.3.4

. 

 2. Vær opmærksom på rehab. ind-
sats. 

 

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

ret 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 tilfælde. 
Hjælpemidler indgår  

1.2.3.4

. 

   

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

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

1.2.3.4

. 

   

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 
primært som deltagelse i almindelige daglige gøremål (ADL), med fo-
kus på at opretholde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? 
(afsæt i borgermål). 

1.2.4. 3. 1. Justere FET 
Klare mål og handlingsinitiativer 
i.f.m. vægttab. Evt. opnåelige del-
mål / Smart mål!. 
2. Justere FET 
Obs habilitet. .Supplere livshistorie. 
Ledsager ved kørsel? 
Ønske / mål i relation til vægt! 
3. Justere FET . 
4.Justere FET og HT 
Obs IGVH.  
Supplere livshistorie 
Handling i.f.t. vægt / ønske / mål – 
evt. delmål. 
Obs objektivitet i.f.t.tidligere og po-
tentielle udfordringer.  

3. Vægttab – EVS. 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne genop-

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

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

mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.4

. 

   

K ,0Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan profitere 

af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 86 stk. 

2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. + Doku-

mentation  

2.3.4. 1. 2. Indsats i.f.t. lungeproblemer. 
Kognitive udfordringer!.  
3. Ønsker /personlige mål / faglig 
vurdering – indsats? Vær opmærk-
som på subjektivitet / objektivitet. 
4. Kognitiv 
Lungefunktion – indsats? 
Styrkelse i.f.t. selvhjælp v. fald / evt 
kombineres med ønsker, der er mu-
skel stimulerende.  

1. Afklaring vedr. til-
bud i relation til be-
skrevet mestringsni-
veau. Kog. Soc. 

 

  

Supplerende:  (FET = Funktionsevnetilstande,  HT = Helbredstilstande) 

 

B.  Begyndende livshistorier, vil kunne suppleres m.h.p. anvendelse i daglig praksis, og fremtidens pleje og omsorgs indsats. 

I.    Afgræns til ”den nødvendige dokumentation”, undgå gentagelser samt unødig udfyldning, da dette medfører manglende  

      overblik samt øget arbejde med genfremsøgning, når der foretages rettelser.  Vær opmærksom på den røde tråd i borgernes per 
      sonlige mål og den faglige indsats.  Brug kortfattede klare mål, hvilket vil give stringens i tiltag samt lette opfølgning.  Fortsæt arbej 
      det med ”den røde tråd” i den samlede journal.  
K.  Vær opmærksom på, ikke at generalisere begrundelserne for ”ingen træningsindsats” - (forringet mentale funktioner og manglende  

     Motivation) – hav fokus på det individuelle.  


