
 Kommunalt tilsyn – bemærkningsskema  

Selvejende plejeboligenhed.                                           Kløvervangen. 

Dato: 13/11 2018                                                           Tilsyn v./ Sus Freundt. Tilsynschef 

   Er forholdene i orden 

Besøg:   1.  2.  3.  4.     ja Nej Kvalitetsudvikling Bemærkninger 

Hygiejne 1. 2. 3. 4.     

Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning. Udgangs-

punkt i personlige ønsker /behov.  

1. 2. 3. 4.  1. Rastløs – har flere interes-
seområder der evt. kan sæt-
tes i spil.  
Klippekort? 

3. Vil gerne bruge klippekort 
til Plantorama. 

 

Ajourført hverdagsplan. Er borgers hverdagsplan handlingsanvisende 

for indsatsen? Er der henvisninger til fokusområder, hvis en indsats er nød-

vendig i forhold til fx pleje, sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og/eller diæte-

tik? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller holdninger 

1. 2. 3. 4.  1. Proteindrik? Ukritisk for-
flytning? 
Nedre hyg. Efter toiletbe-
søg? 
3. Status for syn. 
4.Hudpleje / kompressions 
indsats? 

 

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

relser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestemmelse og fag-

lighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af pædagogiske måltider. 

1. 2. 3. 4.    

Nødkald. Kan borger anvende væg kald / er der udleveret kropsbåret kald 

eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 

1. 2. 3. 4.    

Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1. 2. 3. 4.    

Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig henseende.  Der tages 

højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige tilfælde. Hjælpemidler 

indgår. 

1. 2. 3. 4.    

Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, værdier, om-

sorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktiverende sigte. Kend-

skab til konkret situation. 

1. 2. 3. 4.  2. Obs placering   

Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de specifikke 

pleje- og sygepleje ydelser der er behov for.  Dokumentation2 

Er borgeren aktiv i eget liv i videst mulig udstrækning. Aktiviteter ses primært 

som deltagelse i almindelige daglige gøremål (ADL), med fokus på at opret-

holde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

1. 2. 3. 4.  1. Hjerneskadeforeningen! 
Faglig opfølgning på be-
skrevne funktionsevnened-
sættelser. 
2. Lette ødemer af UE! 
Dysfagi / fejlsynkning / tiltag! 
3. Obs faglig vurdering ved 
problemer. 
Dansk blindesamfund? Æl-
dresagen? Båndafspil-
ler/bånd (efter aktuelle øn-
sker) Andet velfærdstekno-
logi.  
4. Obs faglig vurdering ved 
problemer 
Støttestrømper/alternative 
løsninger? 
Væske?  
Livshistorie suppleres. 
Tryksår hæl / knyst status?-
hudpleje. 
 

 

Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne gen-

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

indlæggelse) med henblik på at opnå det hidtidige eller bedst mulige funkti-

onsniveau. 

Dokumentation (se fodnote 2) 

1. 2. 3. 4.  1. Ved funktionsfald – revur-
dering  i.f.t. genoptræning 
3. Obs ændret / minimeret 
indsats grundet ressourcer? 

 

Er borger vurderet / revurderet i forhold til mulig træningsindsats.  

Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer, som kan profitere af træning en 

vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 86, stk. 2. Dette med hen-

blik på at forhindre funktions tab / fastholde funktionsniveau. Dokumentation 

(se fodnote) 

1. 2. 3. 4.   1. Ingen gangfunktion be-
grundet i ”forventelig nedad-
gående funktionsniveau”? 
Hvorfor forventelig? 

Skylletoilet? 
3. Pep – profylaktisk? 
  

3. Kognitiv træ-
ning j.f. be-
skrevne kogni-
tive problemer? 
4.  Kognitiv træ-
ning j.f. be-
skrevne kogni-
tive problemer? 

Supplerende  

• Vær opmærksom på at sproget i dokumentationen skal være forståeligt for alle faggrupper der skal anvende det, og der bør ikke 

fremsættes holdninger eller tolkninger. Værn om den faglige objektive dokumentation. 

• Der forefindes små livshistorier, men det vil give god mening – i flere tilfælde – at supplere dem løbende. 

• Opgaven med afdækning / opfølgning på borgermål, fortjener fortsat ekstra bevågenhed / fokus. Måske kunne det hjælpe at sætte 

tid af til de gode dialoger med borgerne. 
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Deltagere ved tilbagemelding:  Erland Alstrup, direktør. Anette Hansen, leder (Øst). Dina Justesen, leder tværfaglig 
(Vest). Lotte Blomberg, ergoterapeut. Birte Bødskov, souschef. Louise Blom Jensen, sygeplejerske. Mette Sønder-
gård, social og sundhedsassistent. Jane Jensen, social og sundhedsassistent. Luise Højholt, social og sundhedshjæl-
per. Theresa Kruse, social og sundhedshjælper. Mia Vestergaard, sygeplejerske. Yoannia Martinez, social og sund-
hedsassistent. Jens Sørensen, fysioterapeut. Bodil Stelzig, fysioterapeut. Birgitte Egholm, ergoterapeut. 

                                                
1 Under dokumentation, vurderes ud fra intern audit af social- og sundhedsfaglig dokumentation i borgerjournalen, gældende vejledning for fokus-

områder og sundhedsstyrelsens vejledning for journalindhold: borgerens tilstand, overvejelser, planlagt indsats / handling og resultatet. 
 

 

 

• Obs. Indikationsgrundlag for EVS. Se:   http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opga-
ver/ernaering/ny-ernaeringsside/procedure-for-ernaeringsvurdering.pdf og http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/borgersik-
ker-sygepleje/undervisning/~/media/937b16c4c32d4200a87f23c422f7e32f.pdf 

• Der vil kunne nedtones i tekstomfanget i journalen, ved mere stringens, sprogmæssig tydelighed, fokus på faglig vurdering/indsats-

norm afklaring og SMART mål. Hav fokus på  arbejdet med ”den røde tråd” i journalen. 

• Derudover er der overlap / gentagelser m.v. som kan undlades. Funktionsevnetilstande og helbredstilstande bør saneres / tilrettes  
      for optimal brugbarhed. Vær generelt opmærksom på at CURAs funktionaliteter løbende udvikles – så brug dem.   

• Hjælp til funktionsevnetilstande:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2484 

• Hjælp til helbredstilstande: https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2484 

• Hjælp til handlinger på en tilstand:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2484 
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http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/borgersikker-sygepleje/undervisning/~/media/937b16c4c32d4200a87f23c422f7e32f.pdf
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