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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.   
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                                                                                                                                        Tilsyn v./ Sus Freundt, tilsynschef                                                           

Besøg:    1. 2. 3.  Er forholdene i orden 

Ja Nej Bør kvalitetsforbedres Bemærkninger 

A Hygiejne 1.2.3.    

B Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    

Udgangspunkt i personlige ønsker /behov. 
1.2.3.    

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsanvi-

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

 

1.2.3.  1. Ex. motivere til eleveret UE jf. obs. 
13/2. 

    Dgl. vurdering jf. HT- hud. 
    Brug af rollator!?     Aff. obs. 
2. Ex. væskerestriktion 
    Aff. obs. 
3. Små rettelser 

 

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

forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbe-
stemmelse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksæt-
telse af pædagogiske måltider. 

1.2.3.  Vær opmærksom på behov for persona-
lemæssig facilitering af fælles måltider. 

 

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

båret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.  2. Forstår ikke anvendelse (FET) – Vur-

dering i.f.t. tilsyn. 
 

F Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1.2.3.    

G Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig henseende. 
Der tages højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige til-
fælde. Hjælpemidler indgår 

1.2.3.  1. Kørestol  

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, vær-

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

1.2.3.    

I Er borgeren tildelt / udføres og dokumenteres1  de spe-
cifikke 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 
fokus på at opretholde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fo-
kus? (afsæt i borgermål). 

 

 1.2.3. 1. Mundpleje, evt. alternative løsnin-
ger.+   
    Dokumentation. 
    Aff. problematik? 
    Livshistorie suppleres. 
2. Grundlag for væskerestriktion samt  
    sikre korrekt registrering/ opfølgning. 
    Livshistorie suppleres. 
    Omsorgstandpleje? 
    Plan i FET til dgl. praksis skal kunne  
    ses i besøgsplan. 
3. Justeringer i FET / HT. 
     
 

2. Indsats ved afvi   
    gende aff. møn 
    ster 
    EVS jf. retningsl 
    linjerne (tab 2,9 
    kg)  
    Sensor / om- 
    sorgspligt – til     
    gang og doku 
    mentation. 
2. Aff. registrering / 
    handling ved afvi 
    gelser 
3. Aff. registrering / 
    handling ved afvi 
    gelser 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne gen-

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

gehusindlæggelse) m.h.p. at opnå / genvinde det hidtidige eller 

bedst mulige funktionsniveau. + Dokumentation 

1.2.3.   

 

 

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan profi-

tere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 

86 stk. 2, for at forhindre funktionstab / fastholde funktionsniveau. + 

Dokumentation 

1.2.3.      3. Vurdering af behov for indsats til un-
derstøttelse af fysik og kog / social me-
string 

 

Supplerende: (FET = Funktionsevnetilstande)  (HT= Helbredstilstande)  
Ad. H:  Flere medarbejdere rummer særskilt og meget brugbar viden, som med fordel kan deles, for opnåelse af større succes og ensar   

            tethed i ydelsesopgaver.  

Ad. I    Vær opmærksom på det rette grundlag for journaludfyldelse. Dette så oplysningerne kun udgør ”den nødvendige dokumentation”, undgå gentagel 

           ser, da dette medfører manglende overblik og en tenderet gentagelsesfaktor som stiller krav om ekstra vedligehold. 

 Ad. I:  Mulige anvendelige link til personalet: 

           Vedr. Helbredstilstande se:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2484 

           Vedr. Funktionsevnetilstande se:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande?collection=2484 

           Vedr. Handlinger på en tilstand se:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2484 

           Vedr. Generelle oplysninger se:  https://loop.sundhedogomsorg.dk/generelle-oplysninger-vejledning-fra-gammel-portal?collection=2484 

           Vedr. Ringemåtter / sengevagter m.v. se.: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/8779#mcetoc_1cjsthkg06 

           Vedr. Mål / Smart Mål.: https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/r/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbiblio-

tek/Ma%CC%8Als%C3%A6tning%20-%20i%20enkle,%20sammensatte%20og%20varige%20forl%C3%B8b.pdf?csf=1&e=vXq5NR  

https://loop.sundhedogomsorg.dk/helbredstilstande?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/funktionsevnetilstande?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/handlinger-paa-en-tilstand?collection=2484
https://loop.sundhedogomsorg.dk/generelle-oplysninger-vejledning-fra-gammel-portal?collection=2484
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/8779#mcetoc_1cjsthkg06
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/r/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Ma%CC%8Als%C3%A6tning%20-%20i%20enkle,%20sammensatte%20og%20varige%20forl%C3%B8b.pdf?csf=1&e=vXq5NR
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/r/sites/IntranetDocumentSite/Intranetdokumentbibliotek/Ma%CC%8Als%C3%A6tning%20-%20i%20enkle,%20sammensatte%20og%20varige%20forl%C3%B8b.pdf?csf=1&e=vXq5NR

