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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.   

Område: Vest               Plejehjem: Søholm           Antal boliger / beboede:  52/47                         Dato: 25-26/1   2018  

                                                                                                                                        Tilsyn v./ Sus Freundt, tilsynschef                                                           

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

Ja Nej Bør kvalitetsforbedres Bemærkninger 

A Hygiejne     

B Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    

Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1.2.3.4.  3. Keder sig – oplever (og har) 

    tab. Trænger til at blive hørt. 
 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsan-

visende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolk-
ninger eller holdninger 

1.2.3.4.  1. Få justeringer 
3. Få justeringer 
4. Få justeringer 

 

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.    

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

kropsbåret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.4.  4. Ikke på. Revurder demenskald.  

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 / rollator.   

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

1.2.3.4.  3. Undgå ” fag fylde i hjemmet”.  
    Faglig refleksion i.f.t.støtte 
    strømper- virkning! 

 

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. 1. Opdatere FET 
    Sengehest, accept / om sorgs 
    pligt? 
    Livshistorie 
    Væskeindtag 
    Obs subjektivitet/objektivitet i  
    dokumentationen. 
2. Opdatere / kvalificere FET.  
    Supplere livshistorie 
    Alarm system, accept / om  
    sorgspligt? Alternativer? 
3. Opdatere / kvalificere FET.  
    Besøgsven? 
    Obs hø. hæl. (ømhed). 
4. Opdatere / kvalificere FET.   
    Nedsat hørelse – us? 
    Obs subjektivitet/objektivitet i  
    dokumentationen.    
 

1. EVS ved vægttab 
2. Mgl. TOBS x 11 
    Faldanalyse 
    EVS  

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 

1.2.4. 3. 3. Efterspørge GOP? 
1. Funktionsfald? 

3. Funktionsfald – revurde 
    ring 

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  

1.2.3.4.  1. CURA opdatering  

2. CURA opdatering  

3. Indsats i.f.t. spidsfod. 

 

 

Supplerende:   Funktionsevnetilstande = FET  

            Vær opmærksom på, at rulleborde på gangene, ikke skal efterlades med ”pleje-planlægningspapirer eller åbne  tablets”, da dette  

            ikke er i tråd med tavshedspligt og respekt for den enkelt borger. 

Ad. B.  Invester evt. i lidt samtaletid med borgerne m.h.p. afdækning af ønsker/ behov m.v. Dette vil også øge muligheden for at ramme 

            sætte individuelle værdiorienterede mål.  

Ad. I.   Vær opmærksom på opdatering af CURA, da denne udgør det fælles fundament - og tænk tværfagligt.  

           Overvej samtidig nødvendigheden af ekstra (selvbestemte) dokumentationstiltag eller praktiske handlinger. 

 


