
 Kommunalt tilsyn – bemærkningsskema  

Selvejende plejeboligenhed            Fortegården                                         Antal boliger / beboede: 50/50 
Dato: 27/11 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. Udgangspunkt 

i personlige ønsker /behov.  

1. 2. 3. 4.    

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 diætetik? Er det 

fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller holdninger 

1. 2. 3. 4.  1. Mgl besluttede ind-
satser – ex. Demens 
handleplan. 
Tro – konsekvenser. 
2. Mgl. konklusioner 
fra obs. / FET. Ex. 
Mælk / nødes til målti-
der / håndhygiejne / 
hjælp til at finde vej til 
aktiviteter / under-
støtte kog. funktion – 
hvordan? 
3. Mgl. Elementer fra 
beslutninger i FET. 
Ex. Rehab. Mellem-
måltider. 

 

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.  3. Mellemmåltider?  

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.  1. Kørestol  

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

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

skab til konkret situation. 

1. 2. 3. 4.  1. Ensretning af pleje 

og omsorgsindsatsen 
incl. Forflytning. 

 

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 opretholde 

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

 2.  1. 3. 

4. 

1. Opfølgning – lom-
mepengekonto, Ad-
færd. Risikovurdering.  
Supplere livshistorie 
Indsats i.f.t. nedsat 
hørelse 
Hævelse af hø. UE – 
plan 
Norm for vægt 
Adfærdsskema / san-
seterapi? (jf. hand-
lingsanvisning) 
2. Faglig opfølgning af 
funktionsevnetil-
stande.  
3. Supplere livshisto-
rie. Omsorgstandpleje. 
4. Der mangler gene-
relt faglig vurdering 
i.f.t. dokumenterede 
problemer – FET.  
Opfgl. Omsorgstand-
pleje 
EVS jf. FET. 
BT afvigende fra norm 
– handling?  
 

1. Vægttab 11.3 kg / 
2 mdr. Mangler fag-
lig refleksion – EVS  
og fokuseret ind-
sats. Kontrol af 
mave/tarm funktion, 
men mangler faglig 
refleksion på sete 
afvigelser. 
Trykmærker ve.hæl 
/ balle. 
Demenskald / be-
vægelsescensor? 
Vendeskema ! 
3. Mgl. TOBS ved 
fald. 
Mgl EVS j.f. ret-
ningslinier. Obs 
vægttab – supple-
rende indsats?. 
4. Mgl. Overhol-
delse af BT og 
vægtmålinger (vigtig 
p.g.a. lidelser) 
 

Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne genop-

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

gelse) 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 funktions-

evne eller særlige sociale problemer, som kan profitere af træning en vedlige-

holdelsestræning iht. servicelovens § 86, stk. 2. Dette med henblik på at for-

hindre funktions tab / fastholde funktionsniveau. Dokumentation (se fodnote) 

2. 3. 4. 1. 3. Obs behov / mulig-

heder for vederlagsfri 
fys. 
Ønsker ikke kog. træ-
ning – men hvad var 
tilbuddet? 
”Forpustet” i særlige 
situationer – tiltag? 
Pep? 

1. vurdering / revur-
dering af standfunk-
tion m.h.p. konses-
sus i dgl. rehab. ind-
sats. 
Begyndende spids-
fod 

 



 Kommunalt tilsyn – bemærkningsskema  

 
Deltagere ved tilbagemelding:   
Karin Short, direktør. Kjeld Bjerg, bestyrelses medlem. Vibeke Harrit, fysioterapeut. Kia Schacht Brogens, ergoterapeut.  
Karina Sørensen, social og sundhedsassistent. Joan Raaberg, ressource sygeplejerske. Bodil Skov, kvalitetskonsulent i afd. for 
sundhed /MSO 

                                                
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. 
 

 

 

4. Kog. problemer – 
faglig stillingtagen 
forpustet (FET)  - fag-
lig indsats?    

Supplerende  

• Det anbefales, at der i langt større udstrækning arbejdes med SMARTE-evaluerbare  mål – på forskellige niveauer.  

• Det vil også være hensigtsmæssigt at arbejde med mere indsigt i CURA´s funktioner ( Specifikt  FET / HT / Generelle oplysninger / 

Observationer / Hanslingsanvisninger)og hvad der skal dokumenteres hvor, så der bliver større mestrings konsensus og bedre 

”platforme” for de faglige udfordringer / løsninger. 

Til hjælp:  

• Målsætning incl. SMART: www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Opgaver/Borgerfor-

loeb/Forloebsmodel/Arbejdsgange/Faelles-for-alle-forloeb/Malstning--i-enkle-sammensatte-og-varige-forlb.pdf  
• Kort og præcis dokumentation: http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/aktuelt/digitali-

sering/cura---ny-borgerjournal/pakke-2/kort-og-praecis-dokumentation---guidelines.pdf 

• 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 

• Indikationsgrundlag for EVS: :   http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/opgaver/ernae-
ring/ny-ernaeringsside/procedure-for-ernaeringsvurdering.pdf og http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/borgersikker-syge-
pleje/undervisning/~/media/937b16c4c32d4200a87f23c422f7e32f.pdf 

• Der kan fortsat udvikles på arbejdet med borgermål  

• Vær opmærksom på, at overordnet stillingtagen til habilitet skal være afklarende og ikke til individuel vurdering i aktuelle situationer. 

(SUL og indgår ikke i vurdering) (borger 2) 

• Vedr. diagnoser / opståen af sygdom se:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/er-det-muligt-registrere-paa-diagnosen-hvornaar-den-

er-stillet-af-laegen-da-det-kan-vaere-fagligt (SUL - og indgår ikke i vurdering) 
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