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                                                                                                                                        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.  1. Obs opmærksomhed på livshisto-

rie i lejligheden. 
 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsan-

visende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolk-
ninger eller holdninger 

 

1.2.3.4.  1. 

2. ex. mestring v./aggressivitet 

Varm væske. UVI tegn. 

3.Ex. træning, høreapp, fødderX2 

dgl. GPS, Døralarm. Syn? 
4. Ajourføring. 

 

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.    

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. 4. Påklædning ((vendte forkert).  
Spild / sondemad (personale) 
Sikre korrekthed og opfølgning i.f.t. 
skemabrug. 
 

4. Konsensus og tværfag-

lig indsats vedr. rehab. 

indsats / standfunktion. 

 

I Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de 
specifikke 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). 

3.2.4. 1. 1. BT – diff i interval.  

2. Diæt – mål? 

Opfølgning på faglige indsatser. 

3. Stringens i opfgl. vedr. mave 

tarm funktion - søvn og hvile. 
Vægt. EVS 
 Alarm og pejlesystem 
4. Livshistorie.  
Interval for vejning? (diff. i .Hand-
lingsanv./ Helbredstilstand).  
Opfølgning vedr. Nasalsonde/PEG? 
Nedsat synssans/konsekvens-hand-
ling? Sele brug – dokumentation 
Opfølgning på personlige mål. 
Opfølgning på  svampeinf.    
Smerter i hø albue / tennisalbue – 
handling. 

1. Mål / opfølgende ind-
sats ved ex.: 
Mave tarm funktion 
Vaginal blødning.  
Vædskeindtag 
 

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.    

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan 

profitere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. service-

lovens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funk-

tionsniveau. + Dokumentation  

4. 1.2.

3. 

1. Aktivitet/træning! 
2. Fys. træning. Begrundelse, ind-
sats, mål. 
4. Fys. Træningshyppighed jf. øn-
skede mål. Understøttende rehab. 
Indsats, hvordan? 
Kog./ soc. afdækning / trænings til-
bud? (obs. kommunikationsudfor-
dring – mulige tilbud/indsatser? 

1. Mentale funktioner – af-
klaring og handling 
2. Fys. + Kog. Soc. fær-
digheder – status og evt. 
indsats 

3.  Mentale funktioner – 

afklaring og handling 

Supplerende opmærksomhedspunkter:  

I.   Obs. IGVH ordinationer og samtykke + Stedfortrædende samtykke. (SUL) 
     Obs. mere stringent og opdateret dokumentation, med tydelighed om borgerens tilstand, mål, overvejelser, planlagt indsats /  
     handling og resultatet. 
     Vær opmærksom på, at større grad af koordineret tværfaglig indsats, vil være til gavn for borgerne. 

Vær opmærksom på supplerende relevante oplysninger i Funktionsevnetilstande og Helbredstilstande. Endvidere kunne der gøres 
mere brug af handlingsanvisninger (ville evt. reducere den samlede dokumentation). 


