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Den 1/6 2018  

 

Anmodet tilsynsbesøg i ældreboligerne d. 31/5 2018. 

Med ønsket om at sikre bedst mulig hjælp, pleje og omsorg til borgerne i æl-
dreboligerne, har Centerchefen anmodet tilsynet om en statusvurdering. 
 
Tilsynet har sammen med teamlederen besøgt og gennemgået 2 borgere/ 
borgerforløb. 

 
Opfølgende er der orienteret om de specifikke observationer ved et tilbage-
meldingsmøde 31/5 2018 
 

Konklusion: 

Det er Tilsynets vurdering, at opgaverne efter §§ 83 og 86 generelt løses i 

overensstemmelse med kommunens serviceniveau, men at ledelsen skal 

håndtere de sete forhold, så de ikke får alvorlige konsekvenser for borgerne. 

 

Forhold: 

Faglig refleksion, handling og dokumentation (på sete / erfarede forhold). 

Overholdelse af faglige målinger/ vurderinger. 

Fokus på nødvendig væske, ernæring / ernæringsberigelse. 

Undlad brug af diagnoser der ikke er stillet (tolkning). 

Arbejd målrettet med borgerressourcer. 

Vær afklaret med kontakt / samarbejdsforhold (familie / pårørende). 

Udarbejd handlingsplan ved behov for socialfaglig og pædagogisk indsats. 

Obs plustid. 

Dokumentation  

 

Specifikt (sundhedslov) 

Der er hos 1 borger set forhold vedr. medicin som kræver umiddelbar tilret-

ning (sundhedslov / sundhedsenhed område Syd). 

Der opfordres derudover til UTH indberetning af set hændelse/forløb (kategori 

alvorlig) 

 

 

 



Supplerende 

I forhold til ældreboligerne er der en deling af ansvaret mellem Forenede Care 

og område Syd/MSO. Dette ses ikke, som en styrke i.f.t. borgerne.  

 

Der ses, at mange observationer ikke foretages eller videregives til rette be-

slutningstager og eventuelle tilretninger, evalueringer, justeringer ikke udføres 

eller modtages af aktørerne.  

 

Der ses klart behov for fastlæggelse, alternativt  ændring, af rammerne for 

samarbejde, opgavefordeling, dokumentationsansvar m.v. for sikring af, at 

lovgivning faglig kvalitet og serviceniveau overholdes.  

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef 


