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Deltagere ved tilbagemelding. Margit Sørensen, forstander. Pernille Bjørn, sygeplejerske. Birgitte Thornild, fysioterapeut. Helle An-
dersen, ergoterapeut. Lykke Givskud, social og sundhedsassistent. Lisbeth Krogh Møller, social og sundhedsassistent. Dorthe Peder-
sen, social og sundhedsassistent.  

                                                
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.   

Område: Marselisborg       Plejehjem:  Vidtskuevej 6            Antal boliger / beboede:   36/34            Dato: 14/2 - 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 træning    Ud-

gangspunkt i personlige ønsker /behov.  
 

1.2.3.4  3. Ked af skylletoilet! 
Ønsker mere rengøring – evt. 
v.h.a. klippekort 
4. Vil gerne i træningssal. 
Vil gerne kunne bruge klippekort 
til at komme mere ud – med følge-
skab. 

 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-
sende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller 
holdninger 

1.2.3.4.  1. Mindre justeringer. 

 

 

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

forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestem-
melse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af 
pædagogiske måltider. 

1.2.3.4.    

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

ret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.4.  2. Obs mestring  

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, vær-

dier, omsorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktive-
rende sigte. Kendskab til konkret situation. 

1.2.3.4.  4. Reflektere i.f.t. om flystrømper 
tjener sit formål. 

 

I Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de speci-
fikke pleje- og sygepleje ydelser der er behov for.   
Er borgeren aktiv i eget liv i videst mulig udstrækning. Aktiviteter ses 
primært som deltagelse i almindelige daglige gøremål (ADL), med fo-
kus på at opretholde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? 
(afsæt i borgermål). 

 

1.2.3.4.  1. Fodterapeut.  
Obs. Værgemål/ dokumentation. 
Funktionsevnetilstande forbedres 
i.f.t. faglig indsats. 
2. Årsag, opfølgning, dok. – ringe-
måtte. 
Faste toilettider. 
3. Supplere livshistorie Obs smer-
ter i ryg og skulder. EVS? 
Faldanalyse. 
Inkontinens? 
4. Opdatering af funktionsevnetil-
stande.  

 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne genop-

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

husindlæggelse) m.h.p. at opnå / genvinde det hidtidige 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. servicelovens § 86 stk. 

2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. + Doku-

mentation  

1. 2. 3.4.  1. Borger vil kunne profitere af 
Carendo. 
3. Vurdering fys.  

 

 

Supplerende: 

Ad. B.  Vær opmærksom på, at borgerne skal anerkende hvad deres klippekort bruges til :https://aarhuskommune.sharepoint.com/si-
tes/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Generel%20information%20om%20ordningen%20Plhj.pdf 
Ad. I  Der kan nedtones i Cura, spec.i forhold til gentagelser. Vægt at journalen skal være det fælles fundament for den samlede per 
         sonalegruppe der skal bidrage hos den enkelte borger. Derfor er stringens, overblik/overskuelighed og en ”rød tråd” vigtig. 
         Anvend i højere grad Smart Mål – eller elementer af samme. 
         Ved materiale / dokumentation i papirform, skal dette fremgå af Cura, såvel som materialet skal opbevares min. 10 år. 
Supplerende der ikke indgår i vurdering: 
Dokumentation bør indeholde, at borger er inddraget i væsentlige sundhed- og behandlingsmæssige beslutninger, - af hensyn til op-
følgning/åbenhed. 
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