
 Kommunalt tilsyn – bemærkningsskema 
 

  
Selvejende plejeboligenhed.                                                                Sct. Olaf                                                                                                                                                                     

Dato: 20/11 2018                                                                      Tilsyn v./ Sus Freundt 

   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. Ud-

gangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1. 2. 3. 4.   1. Mgl. Stimuli / keder sig 

2. Har personlige øn-
sker/behov. Keder sig. 
3. Har personlige øn-
sker/behov. 

 

Ajourført hverdagsplan. Er borgers hverdagsplan handlingsanvisende 

for indsatsen? Er der henvisninger til fokusområder, hvis en indsats er 
nødvendig i forhold til fx pleje, sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og/eller di-
ætetik? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller holdninger 

1.2. 3.  4. 1. Justeringer 
2. Justeringer 

3. Justeringer 

4. En del justeringer 

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

relser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestemmelse og 
faglighed. ”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.   3. Revurdering.  

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.   1. Kørestol  

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

omsorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktiverende sigte. 
Kendskab til konkret situation. 

1. 2. 3. 4.     

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 pri-
mært som deltagelse i almindelige daglige gøremål (ADL), med fokus på 
at opretholde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? (afsæt i bor-
germål). 

1.  2. 3. 

4. 

1. Vedr. IGVH henvises til 

korrespondance der ikke 
kan fremsøges! 
Dysfagi screening 
2. Obs. Den gode ballance 
mellem fagligt ansvar og 
pårørende deltagelse. 
Hævede UE. 
3. EVS . Besøgsven – op-
følgning fra 16/10 
4. KAD – konsensus i dok. 

 
 

2. Opfølgning vedr. 

uro om natten. Faglig 
vurdering i.f.t. større 
vægtøgning.   
3. Mangelfuld doku-

mentation (FET) 

4. Opfgl. Vedr. 

mave/tarm funktionh. 
EVS.  
Mangelfuld dokumen-
tation (FET) 

Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne 
genoptræning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke har været sy-

gehusindlæggelse) med henblik på at opnå det hidtidige eller bedst mulige 
funktionsniveau.Dokumentation (se fodnote ) 

1. 2. 3. 4.     

Er borger vurderet / revurderet i forhold til mulig træningsindsats.  
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. Dette med 

henblik på at forhindre funktions tab / fastholde funktionsniveau. Dokumen-
tation (se fodnote) 

 1. 2. 

3. 4. 

1. Uklarhed om trænings-
hyppighed. 
2. Kommunikationsudstyr.  
3. Hjælpemiddelvurdering: 
Læseskærm / talende ur 
m.v. 

1.  Kog. udfordringer – 
stillingtagen til ind-
sats. 

2.  Afdækning af be-
hov for kog. og soc. 
vedligehold + afsøg-
ning af muligheder 

3.  Afdækning af be-
hov for kog. og soc. 
Træning / vedligehold  
4.  Afdækning af be-
hov for kog. og soc. 
Træning / vedligehold 

Supplerende bemærkninger: 

• Der er generelt behov for forståelse af- samt stringens i den faglige dokumentation, som skal sikre ”platformen” for den aktuelle og 

samlede indsats hos borgerne. 

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

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

• Derudover er der overlap / gentagelser m.v. som medfører uklarhed om rette indsats. 

• Funktionsevnetilstande og helbredstilstande bør opdateres/ tilrettes for optimal brugbarhed.  

• Vær generelt opmærksom på at CURA’s  funktionaliteter og at de løbende udvikles –  brug ex. handlings- anvisninger – eller hen-
visninger til ydelser m.v. – undlad at fylde besøgsplanerne med indhold der rummes andre steder i journalen.   

• 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 

https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande-0?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2484


 Kommunalt tilsyn – bemærkningsskema 
 

  

 
Deltagere ved tilbagemelding:  Lene Sommer Jepsen, plejechef. Helle Hansen, leder af plejen. Hanne Nicol, social og sund-

hedsassistent. Anne-Marie Skifte, sygeplejerske. Tobias H. Olesen, social og sundhedsassistent. Malee Lang, social og sundheds-
assistent. Sharmala Vethanayagam, social og sundhedsassistent. Mette Aagaard Zeuthen, ergoterapeut. Marc Schneider, sygeple-
jerske. Helle Jensen, social og sundhedsassistent. Susan Kjær, økonoma. Lise Dunn Grann, fysioterapeut. 
 

                                                
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. 
 

 

 

• Hjælp til observationer http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Vaerktoejer/Columna-

Cura/Observationer/Overblik-over-observationer.pdf 

• Hjælp til Generelle oplysninger:  http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Aktuelt/Digi-

talisering/CURA---Ny-borgerjournal/Brush-up---impl-agenter/Generelle-oplysninger.pdf 

• Kort og præcis dokumentation – vejledning: http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/ak-

tuelt/digitalisering/cura---ny-borgerjournal/pakke-2/kort-og-praecis-dokumentation---guidelines.pdf  (power point) 

• Der kan hensigtsmæssigt arbejdes mere og måske løbende, med at udarbejde livshistorie – med inddragelse af borgere. 

• Vær mere opmærksom på borgermål / ønsker.  

• Flere svagtseende kunne måske give anledning til alternativ tænkning i.f.t. udgivelse af skriftlig info / pjecer / programmer til bebo-

ere.  

http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Vaerktoejer/Columna-Cura/Observationer/Overblik-over-observationer.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Vaerktoejer/Columna-Cura/Observationer/Overblik-over-observationer.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Aktuelt/Digitalisering/CURA---Ny-borgerjournal/Brush-up---impl-agenter/Generelle-oplysninger.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Aktuelt/Digitalisering/CURA---Ny-borgerjournal/Brush-up---impl-agenter/Generelle-oplysninger.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/aktuelt/digitalisering/cura---ny-borgerjournal/pakke-2/kort-og-praecis-dokumentation---guidelines.pdf
http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/aktuelt/digitalisering/cura---ny-borgerjournal/pakke-2/kort-og-praecis-dokumentation---guidelines.pdf

