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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 træ-

ning    Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
 

1.2.3.4.    

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsan-

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

ninger eller holdninger 

 

1.2.3.4.  3. Få supplerende indsatser bør  

    indgå 
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.    

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 
tilfælde. 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.  3. Mundpleje  

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. Aktivite-
ter ses primært som deltagelse i almindelige daglige gøremål 
(ADL), med fokus på at opretholde / forbedre færdigheder. 

Rehabiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

  2. Indikation i.f.t. ernæring. 

    Mave tarm funktion. 

3. Fodpleje. Synsproblemer- 

    Omfang / Indsats.. 

4. Konsensus for  BT norm og 

     Plan. Rygeforklæde / alternati 

     ver. Guide vedr. insufficient  
     ventil function. 

1.  Mgl. EVS og stillingtagen 

til indsats. 

4. Mgl EVS og stillingtagen til 

indsats. 
 

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 hid-

tidige 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. ser-

vicelovens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fast-

holde funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.4.  2.  Kørestols komfort? 

     (der oplyses at være handlet – 
      dokumentation mangler) 

3. Opfgl på hj.midler/træning og  

     smerteproblematik. 

 

Supplerende: 

 

B.     Der er fint arbejde i gang med livshistorie m.v,, vær opmærksom på at supplere, m.h.p. løbende kvalificering af daglig praksis. 

 

I + J + K Cura: 

Vær opmærksom på ikke at skabe supplerende materiale med dokumentation, søg i stedet mulighederne i Cura, så al faglig do-

kumentation er at finde i en´ og samme journal. Ved absolut behov for supplerende faglig dokumentation skal dette opbevares i 5 

år, og forefindelsen skal fremgå i Cura. 

Vær opmærksom på opdatering af funktionsevne- og helbredstilstande. Undgå ”overlap”, gentagelser og faglig ”opsplitning”. 

Vær opmærksom på, at kendte sygdomme fremgår rette sted i Cura a.h.t. overskuelighed. 

 

I        Vær opmærksom på at IGVH ordination skal komme fra borgers egen læge (SUL) 


