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Deltagere ved tilbagemelding.  Jesper Westphal, centerchef. Annette Jellesmark, kvalitetschef. 
Maria Holtoug, sygeplejerske. Sanne Aslak, sygeplejerske. Linda Nielsen, social og sundhedsassistent. Hanne Eriksen, 
social og sundhedsassistent. Thomas Kruuse, fysioterapeut. Tina Fog, teamleder. 

                                                
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.   

Syd. Forenede Care                                                      Plejeboligenhed: Bøgeskovhus 55 & 57. 

Dato: 5/4 2018.                                                          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.  3. borger oplever at ”fortravlede” indsatser 
hæmmer den gode dialog og mulighed for 
at komme godt nok til orde. 

 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-
sende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolknin-
ger eller holdninger 

1.2.3.4.  1.2.3.4.  

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.  2. Har ønsker til ændringer.  

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

kropsbåret 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.    

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, 

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

1.2.3.4.  1. Faglig refleksion i.f.t. borgerbehov og 
muligheder for personlig mestring. 
2. obs. mundpleje  

 

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 fokus på at opretholde / forbedre færdigheder. Re-
habiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

2.3.4. 1. 1. Afklaring af synsproblematik og gen-
nemgang af afhjælpende muligheder  
Værdimålinger / hyppighed. 
Livshistorie 
2. Livshistorie 
Italesættelse og hjælp i.f.t. eksistentielle 
temaer / fremsatte holdninger/ønsker. 
Obs. håndtering i.f.t. vrede. 
Obs. vægt norm. 
Faldforebyggelse 
3. Obs  Italesættelse og hjælp i.f.t. eksi-
stentielle temaer. 
”Afvanding” af ødem/lymfødem. 
4. Obs. værgemål. 

1.  Handlinger i.f.m. 
fald + faldforebyg-
gelse 
 

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  

1.2.3.4.  4. Vurderes i.f.t. ændret indsats  

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan 

profitere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelo-

vens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funkti-

onsniveau. + Dokumentation  

2.3.4. 1. 1. Træningsindsats? (divergerende opl.) 
2. Vurdering i.f.t.greb på badevær.  
3. Revurdering. 
4. dysfagiscreening? 

1. Kognitiv mestring? 

Afdækning ! / Tilbud? 

 

Supplerende: 

Ad. B.:    Obs kvalificering med bedre afdækning og afsæt i borgernes personlige mål (der bør være operationelle og målbare).  

Ad. I.:     Obs. udvikling af den tværfaglig interaktion m.h.p. bedst mulige helhedspleje hos den enkelte borger. Hav fokus på klare mål /   

               plan / udførsel og evaluering i.f.t. faglige indsatser.  

Vær opmærksom på at der fortsat er dokumentationselementer i Vitae (af betydning) som ikke er automatisk overført til CURA. 

I.f.t. dokumentation kan der kvalificeres, med mere klarhed i normsatte værdier, mål og faglige indsatser samt brug af observati-

oner, handlingsanvisninger og generelle oplysninger. Obs ” den røde tråd”. I journalen. Afgræns samtidig til ”den nødvendige 

dokumentation”, undgå gentagelser samt unødig ud fyldning, da dette medfører manglende overblik og øget arbejde med gen-

fremsøgning, når der foretages rettelser. Vær opmærksom på at formuleringer skal være klare og utvetydige. 

Og.:        Vær opmærksom på at ”huskesedler”, anvisninger m.v. til personalemæssig brug ikke bør ophænges / opsættes i borgers lejlig 

              hed, hvor hjemlighed og hygge skal være i hovedsædet.  

Godt at vide/huske: 

Vedr. fald.: http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/borgerforloeb/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/borgerforloeb/fald/in-

struks-for---fald.pdf 

Vedr. synsproblemer: http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/hjaelpemidler/hjaelpemidler-til-syn-hoere-og-kommunikation.aspx 

Vedr. funktionsevnetilstande:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2484 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/borgerforloeb/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/borgerforloeb/fald/instruks-for---fald.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/borgerforloeb/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/borgerforloeb/fald/instruks-for---fald.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/hjaelpemidler/hjaelpemidler-til-syn-hoere-og-kommunikation.aspx
https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2484

