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Deltagere ved tilbagemelding.  Jesper Westphal, centerchef. Ditte Nielsen, social og sundhedsassistent. Pia Buch, social og sund-

hedsassistent. Camilla B. Nielsen. V. Marie Storm, sygeplejerske. Maria Holtoug, sygeplejerske. 

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

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

Syd. Forenede Care                                                                          Plejeboligenhed: Bøgeskovhus 55 & 57 

Dato: 7/2 2019                                                                             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 træ-

ning    Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
 

1.2.3.4.  2. borger oplever at ”fortravlede” indsatser 
hæmmer den gode dialog og mulighed for 
at komme godt nok til orde. 
Ønsker influenzavacc. Klippekort! 

 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlings-

anvisende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke 
tolkninger eller holdninger 

1.2.3.4.  1. Tilretninger i.f.t. aktuelle. 
2. Tilretninger i.f.t. aktuelle. 
3. Tilretninger i.f.t. aktuelle.Obs konsen-

sus med øvrig dok. 

 

D Mad / værdier og faglighed. Ro, fokus, handlinger over-

for evt. forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af vær-
dighed, selvbestemmelse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. 
Behov / iværksættelse af pædagogiske måltider. 

1.2.3.4.  1. Vær opmærksom på rehabiliterende 
indsats, ”bevarelse af værdighed”, ”selv-
bestemmelse”, ”hjælp til selvhjælp” i fæl-
les spisesituation. 

 

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

kropsbåret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
2.3.4. 1. 4. Ikke på / behov? 1. Ikke på. 

F Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1.2.3.4.    

G Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig hen-

seende.    
Der tages højde for faglige begrundelser/ afvigelser i sær-
lige tilfælde. Hjælpemidler indgår  

1.2.4. 3. 1. Kørestol. 3. Kørestol 

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglig-
hed, værdier, omsorgsfuldhed, grundighed, sundheds frem-
mende og aktiverende sigte. Kendskab til konkret situation. 

1.2.3.4.  3. Vigtig aftale i besøgsplan ikke over-
holdt. 

 

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. Aktivi-
teter ses primært som deltagelse i almindelige daglige gøre-
mål (ADL), med fokus på at opretholde / forbedre færdighe-
der. Rehabiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

4. 1.2.

3. 

1. Ambulering – aktuel status? Ernærings-
indsats.(diagnose?) 
Opdatering af funktionsevne- og helbreds-
tilstande. 
2. Livshistorie. Ødemer. Terminal – itale-
sættelse af behov, ønsker, muligheder. 
Opdatering af funktionsevne- og helbreds-
tilstande- generelle oplysninger. 
3.  Terminal – italesættelse af behov, øn-
sker, muligheder. 
Aff skema (flere dok. platforme) -plan / 
status?  Ernæringsindsats?  
Diagnoser- (noget mangler – noget ”nyt”)? 
Opdatering af funktionsevne- og helbreds-
tilstande 
4. Vægttab / faglig refleksion/handling. 
Suppler livshistorie. 
Opdatering af funktionsevne- og helbreds-
tilstande. 

1. Faldanalyse / hand-
ling/risikovurdering. 
Stort vægttab på kort tid! 
2.Pep – årsag / anven-
delse.  
3. Plan: ugentlig vægt- 
ikke vejet i 2 mdr.! 
 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktions-

evne genoptræning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der 

ikke har været sygehusindlæggelse) m.h.p. at opnå / gen-

vinde det hidtidige eller bedst mulige funktionsniveau. + Do-

kumentation  

1.2.4. 3.  3. Funktionsfald revurde-
ring. 

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - 

som kan profitere af træning -  en vedligeholdelsestræning 

iht. servicelovens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / 

fastholde funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.4. 1.3. 1. Mgl. opfølgning vedr. sele. 
Behov for hoftebeskyttere? 
2. Er interesseret i el-kørestol. 
Lungefunktion? 
4. Afdækning af balance / gang. 

1. Kognitiv/sociale færdig-
heder – vurdering/ind-
sats?  j.f. beskrivelse. 
3. Kognitiv/sociale færdig-
heder – vurdering/ind-
sats?  j.f. beskrivelse. 

Supplerende: 

Ad. B.:   Obs kvalificering med bedre afdækning og afsæt i borgernes personlige mål (der bør være operationelle og målbare).     

              Vær opmærksom på borgerinddragelse i.f.t. brug af klippekort, https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/6971 

Ad. I.:    Obs. udvikling af den tværfaglig interaktion m.h.p. bedst mulige helhedspleje hos den enkelte borger. Hav fokus på klare mål /   

               plan / udførsel og evaluering i.f.t. faglige indsatser.  

Dokumentation kan kvalificeres, med klarhed i mål, faglige vurderinger, indsatser og plan. Obs ” den røde tråd” i journalen samt 

udnyttelse af tilstedeværende funktionaliteter. Undgå gentagelser og unødig udfyldning, der giver manglende overblik og øget 

arbejde med genfremsøgning, når der foretages rettelser. Vær opmærksom på at formuleringer skal være klare, utvetydige og 

objektive. Vedr. fald: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/11488 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/6971
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/11488

