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                                                                                                                                   Tilsyn v./ Sus Freundt, tilsynschef                                                           

   Er forholdene i orden 

Besøg:  1. 2. 3. 4.    Ja Nej Kvalitetsudvikling 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.  2. Eksistentielle problemer. 
Drøftelse / lytning/ mulige hand-
lingsindsatser. 
4. Genoptagelse af taletræning. 
Psykologbistand. 
Hjælp til lydbogsafspiller. 
Bedre rengøring (evt. klippe-
kort) 

 
 

C Ajourført hverdagsplan. Er borgers hverdagsplan handlingsan-

visende for indsatsen? Er der henvisninger til fokusområder, hvis 

en indsats er nødvendig i forhold til fx pleje, sygepleje, fysioterapi, 

ergoterapi og/eller diætetik? Er det fakta der beskrives? – ikke tolk-

ninger eller holdninger 

1.2.3.4.  1. Enkelte rettelser 
2. Enkelte rettelser 
3. Enkelte rettelser 
4. Enkelte rettelser 
 

 

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.    

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

båret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 

1.3.4. 2.  2. Ikke kald på, og 
vil gene have hjælp. 

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. 3.4. 2. 4. Rollator 2. Oprydning og ind-
skrænkning af uten-
silier 

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 spe-

cifikke pleje- og sygepleje ydelser der er behov for.  Do-

kumentation2 

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 

fokus? (afsæt i borgermål). 

1. 4. 2.3. 1.. FET: Mere fokus på reflek-
sion og faglig opfølgning.  
Livshistorie. 
Mave tarm funktion. 
Let justering vedr. IGVH 
2. Mgl. Generelle oplysninger. 
Sengehest / accept? 
Stødt uplanlagt vægttab!  
Opfølgning på hudproblem. 
3. FET  nedtones / mere fokus 
på refleksion og faglig opfølg-
ning.  
Supplere livshistorie 
4.  FET: Mere fokus på reflek-
sion og faglig opfølgning.  
Livshistorie.  
Synshjælpemidler? 
Rettidig dokumentation 
TOBS ved fald. 

2. Væskebehov / 
væskeregistrering / 
indgift -  uklar og 
ufuldstændig.  
Konsensus vedr. fø-
devareindtag / dok. 
3. Tilbud om syns-
hjælpemidler 
 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktions-

evne genoptræning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke 

har været sygehusindlæggelse) med henblik på at opnå det hidti-

dige eller bedst mulige funktionsniveau. 

Dokumentation (se fodnote ) 

1.2.3. 4.  4.  Revurdering af 
det kognitive / funkti-
onsfald. 

K Er borger vurderet / revurderet i forhold til mulig trænings-

indsats. Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som 

kan profitere af træning en vedligeholdelsestræning iht. ser-

vicelovens § 86, stk. 2. Dette med henblik på at forhindre funktions 

tab / fastholde funktionsniveau. Dokumentation (se fodnote) 

1.2.3. 4. 2. Mgl. dokumentation af veder-
lagsfri indsats  
4. Dokumentation mangler æn-
dring af faktuelle indsats. 

4. Vurdering i.f.t. so-
ciale færdigheder. 

  
Supplerende bemærkninger FET = Funktionsevnetilstande  HT= Helbredstilostande 
 

• Der er i 2 tilfælde set subjektive beskrivelser i journalen, hvilket kan danne den forkerte forforståelse hos læseren, vær op-
mærksom på objektivitet. 

• 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.  

• Vær opmærksom på fortsat udvikling af den tværfaglig interaktion m.h.p. bedst mulige helhedspleje hos den enkelte borger.  

• Hos borger 1. er der set sundhedsfaglige forhold der skal ændres. Ledelsen anerkender det sete og vil sikre at der handles 
korrekt fremadrettet. 
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Deltagere ved gennemgang /  tilbagemelding:  
  Kristian Bräuner-Møller, leder/diakon. Jeanette Rumph, afdelingssygeplejerske. Helena Therkelsen, team-

leder / social og sundhedsassistent. Anne-Mette Ammitzbøll Tygesen, teamleder / social og sundhedsassi-
stent. Mette Forsberg, sygeplejerske. Rikke Mikkelsen, ergoterapeut. Katrine Hejlesen, social og sund-
hedsassistent. Bente Duelund, social og sundhedsassistrent. 

 

                                                
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. 
 

 

 

Ad. I.   Dokumentationen kan kvalificeres med mere klarhed i normsatte værdier, mål og faglige indsatser. Obs ” den røde tråd”. 
Afgræns samtidig til ”den nødvendige dokumentation”- og rettidig, undgå gentagelser samt unødig udfyldning, da dette 
medfører manglende overblik samt øget arbejde med genfremsøgning, når der foretages rettelser.  

          Undgå divergerende belysning af samme situation (forskellige faggrupper - FET / HT)   
Ad. K. Vedr. vederlagsfri fys. Se ex https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/22457   

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/22457

