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Deltagere ved tilbagemelding: Lone Hindborg, forstander. Kim Elisa Larsen, kvalitetsudvikler. Hanne Tolsgaard, social og sundheds-
assistent. Rikke Hoffmann, sygeplejerske. Lone Sølvsten, social og sundhedsassistent. Camilla Zimmerman, sygeplejerske. Kamilla 
Johansen, sygeplejerske. Anette U. Dahl, sygeplejerske. Lise Lotte Lyngsø, ergoterapeut. Helle Holte, fysioterapeut. 
 

                                                
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: Syd                    Plejehjem: Tranbjerg                       Antal boliger / beboede: 76 / 72              Dato: 12/4 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    Ud-

gangspunkt i personlige ønsker /behov.  
 

 

1.2.3.4. 

 3. Obs evt. brug af klippe-

kort til personlige ønsker. 
 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-

sende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller 
holdninger 

 

1.2.3. 4.  4. Opdatering 

D Mad / værdier og faglighed. Ro, fokus, handlinger overfor evt. 

forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestem-
melse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af 
pædagogiske måltider. 

 

1.2.3.4.    

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

ret 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 tilfælde. 
Hjælpemidler indgår  

 

1.2.3.4.  3. Kørestol  

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, vær-

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

1.2.3.4.  4. Hjælp til Pep.   

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 fo-
kus på at opretholde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? 
(afsæt i borgermål). 

 

2.4. 1.3. 1. Besøgsven (fremsat 

ønske). 

3. Obs revurdere risiko-

vurdering og tiltag. 

4. Opfgl. vedr. tæn-

der/mund. 
Obs revurdere risikovur-
dering og tiltag. 

 

1. Opfølgning på fald (TOBS 

og faldanalyse) 
EVS.  

3. EVS 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne genop-

træning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke har været syge-

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

mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.4.   

 

 

K  

Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan profitere af 

træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 86 stk. 2.-  

for at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. + Dokumenta-

tion  

 

1.2.3.4. 

 1.Supplerende mulighe-

der i.f.t. ønske? 
Obs. mobil fys. 

4. Behovsvurdering / 

resp. problem. 

 

Supplerende: 

B.  Begyndende livshistorier, vil kunne suppleres m.h.p. anvendelse i daglig praksis, og fremtidens pleje og omsorgs indsats. 

I.   Vær opmærksom på ikke at anvende /skrive diagnoser, som ikke er stillet af læge. 

     Vær opmærksom på at undgå dobbeltdokumentation, eller udfyldelse af journal – hvor der ikke er faktuelt behov. Undlad samme  

     dok. flere steder, da det skaber risiko for mangler ved opfølgning. Brug kortfattede klare mål og normer, hvilket vil lette opfølgning.  

     Arbejd med ”den røde tråd” i journalen.  

K. Vedr. vederlagsfri fysioterapi se.: http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opga  

ver/Ergo--og-fysioterapi/2015-Aftale-om-faglig-dokumentation-og-samarbejde-menllem-priv-fys-og-medarbejdere.pdf  og  

https://www.sst.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/~/media/EE22E50637A549F687E2156F47370B14.ashx (s. 9) 

http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opga%20%20ver/Ergo--og-fysioterapi/2015-Aftale-om-faglig-dokumentation-og-samarbejde-menllem-priv-fys-og-medarbejdere.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opga%20%20ver/Ergo--og-fysioterapi/2015-Aftale-om-faglig-dokumentation-og-samarbejde-menllem-priv-fys-og-medarbejdere.pdf
https://www.sst.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/~/media/EE22E50637A549F687E2156F47370B14.ashx

