
1 
 

 

 

Deltagere ved tilbagemelding: Lone Brandstrup Sperling, forstander (Sønderskovhus). Malene Rathcke, social og sundhedsassi-

stent. Lærke Tolstrup, sygeplejerske. Rikke Hübschmann, sygeplejerske. Pia Lambertsen, fysioterapeut. Elena Nielsen, social og 

sundhedsassistent. Birte Tamberg, kvalitetsudvikler. 

 
 

                                                
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: Nord                 Plejehjem:  Jasminvej 27            Antal boliger / beboede:  24/24                 Dato:  26/2 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.    

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-

sende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger 
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, 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? 
1.2.3.4.    

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, vær-

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

2.3.4. 1. 3. Obs fysiske rammer for be-

sluttet samtaletilgang. 

1. elevering af sengeende 

– nat  

I Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de spe-
cifikke 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. Rehabiliterende fo-
kus? (afsæt i borgermål). 

 

1.3. 2.4. 2. Kath. Skyl x 2 el. 3? 
3. Opf. i.f.t. vægtøgning. Vej-

nings hyppighed? 
Obs. sm. v. vandladning. 
Aff – problem? 
Livshistorie? 

4. Drøfte vægt og konsekvenser 

med borger. 

2. Bls.  

Opfølgning efter fald 
(TOBS-bls?). 

4. Revurdering IGVH 

Opfølgning efter fald 
(TOBS). 
 

 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne gen-

optræning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke har været sy-

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

bedst mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.4.  2.  

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

kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan profi-

tere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 

86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. 

+ Dokumentation  

1.2.3. 4. 1. Stillingtagen!.  

Har ønsker. 
TNS? 

2. Status. 

Pep? 

3. Fys.  

Obs siddehøjde i.f.t. mobilitet/ 
brug af bord. Bord til kørestol? 
Ønske om deltagelse i gymna-
stik! 

4.  Kog. niveau/indsats? 

 
. 

Supplerende  

Ad. B.          Der kan arbejdes mere med dialogbaseret afdækning m.h.p. imødekommelse af borgernes personlige mål / ønsker. 

 

Ad. I:           Vær opmærksom på ”norm-værdier” og beslutninger, så nye værdier sættes i perspektiv / analyseres ud fra dette.  

 

                   Vær opmærksom på at forenkle dokumentationen til ”den nødvendige dokumentation”, undgå gentagelser samt unødig ud  

                   fyldning, da dette medfører manglende overblik samt øget arbejde med genfremsøgning når der foretages rettelser. 

 

                   Gennemgå og vurder om overførsel fra Vitae til CURA, har medført mangler eller uaktuelle oplysninger. Dette så journalen 

                   fremstår opdateret, af hensyn til aktuel og fremadrettet pleje og omsorgsindsats. 


