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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 træ-

ning    Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1.2.3.  3. Har noget på hjerte: 

For mange forskellige medarbejdere 
Ønsker til væske / blandingsforhold 
Tildelte madras er ikke efter ønske. 
Vil gerne høre om synshjælpemidler 
Har brug for hjælp til bearbejdning efter 
dødsfald i familie / omgangskreds. 

 

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

 

1. 2.3. 1. Rehabiliterende indsats 
Obs. af mave/tarm funktion jf. HT 
Mindes om rollator brug jf. FET / HT 
Guidning / påklædning jf. FET 
2. Nedton gentagelser som ”skygger” for 
overblik. Suppleres med ”gode erfaringer” 

2. Tryksårsforebyggende 
tiltag jf. Braden vurdering  
(hyppige stillingsskift og 
specifikt vedr. lejring)  
3. Opdatering 

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

for evt. forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdig-
hed, selvbestemmelse og faglighed. ”Hjælp til selvhjælp”. Be-
hov / iværksættelse af pædagogiske måltider. 

1.2.3.    

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

kropsbåret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.  1. Revurdering, har ikke forståelse for 

kald / funktion. 
2. Tilsyn hver time / overholdelse! 
3. Bærer ikke sit nærhedskald / alternativ? 

 

F Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1.2.3.    

G Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig hen-

seende.    
Der tages højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige 
tilfælde. Hjælpemidler indgår  

1.2.3.    

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, 

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

1.2.3.  1. Aktiverende indsats. 
3. Aktivitetskalender følges ikke. 
 

 

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. Aktivite-
ter ses primært som deltagelse i almindelige daglige gøremål 
(ADL), med fokus på at opretholde / forbedre færdigheder. 
Rehabiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

 1.2.

3. 

1. Opfølgning/ opdatering i FET/HT og ge-
nerelle oplysninger 
Obs. habilitet 
Supplere livshistorie 
Vægt / plan – mål. 
Opfølgning vedr.- høreapp. (spl. notat) 
2.  Opfølgning/opdatering / tilretning i   i 
FET/HT. 
Suppler evt. livshistorie. 
Soc.faglig handlingsplan (adfærd og split-
ting) 
Sengeheste / Omsorgspligt – korrekt stil-
lingtagen/ dok. og opfølgning. 
3. Toilet / mestring. Faste toilettider? 

1. Status / opfølgende 
indsats og mål ved ex.: 
Mave/tarm funktion 
Pacemaker 
Tryk på malleol 
2. Ingen vejning i 8 mdr.! 
(er meget undervægtig). 
(Plan hver mdr. jf. be-
søgsplan – hv. 3 mdr. 
jf.HT)? 
3. Mgl. overholdelse af 
vejning samt indsats, da 
der ses forkert udvikling jf. 
mål. 

J Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne 

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

været sygehusindlæggelse) m.h.p. at opnå / genvinde det hid-

tidige eller bedst mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.    

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 / fast-

holde funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.  1. Indsatser i.f.t. lungefunktion.   
3.Der bør ydes erstatningsydelse, når den 
ugentlige træningsaftale falder på en hel-
ligdag! 
Evt. revurdering i lyset af, at der er aftaler 
om rehabiliterende indsats som ikke over-
holdes! Brug af kørestol? 

 

Supplerende opmærksomhedspunkter: (FET= Funktionsevnetilstande) (HT= Helbredstilstande) 

Obs. værgemål 

Vær opmærksom på, ikke at have utensilier ”mange steder” i de små boliger. Værn om en god hjemlig atmosfære. 

Hav blik for helhedsindtrykket på fællesarealerne. 

D.  Nogle af borgerne ville have mere gavn af nærværende / rehabiliterende indsats end service, eks i spisesituationer. 

I.   Mere stringent / opdateret dokumentation. Tydelighed vedr. status, mål, overvejelser, planlagt indsats / handling og resultat. Arbejd 
     med forståelsen for CURA´s opbygning, så overflødig og gentagende dokumentation undgås. Find den ”røde tråd”. Dokumentation 
     en skal ses som det fagligt aktuelle fundament i de tværfaglige og målrettede indsatser hos borgerne. 
     Brug CURA´s muligheder bedre og mere stringent. Der kan også anbefales at lade sig inspirere af SMART mål. 
K.  Vær opmærksom på, at større grad af koordineret tværfaglig indsats på såvel skrift som i handling, vil være til gavn for borgerne. 


