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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.  1. Keder sig! Trives ikke blandt naboer 
Vil gerne træne hyppigere, have hjælp 
til at komme i banken, have kørselsord-
ning, til frisør og have hjælp til negleklip-
ning. 
2. Gerne snart hjem. 

 

C Ajourført besøgsplan. Er borgers besøgsplan handlingsan-

visende for indsatsen? Er det fakta der beskrives? – ikke tolk-
ninger eller holdninger 

 

1.2.3.  1.  Behov for kvalificering med aktuelle 
2. Justeringer. Ambulering? 
3. Justeringer og tilføjelser jf. praksis. 

 

D 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.  1. Øge det rehabiliterende fokus  
2. Øge det rehabiliterende fokus 

 

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

kropsbåret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1.2.3.    

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.    

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, 

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

1.2.3.  1. Bank på / afvente borgers accept. 
2.  Øge det rehabiliterende fokus ”hjælp 
til selvhjælp” frem for service 
 

 

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

2. 1.3. 1. Obs objektivitet i dokumentation. 
FET – Opdatering (Obs HT) 
Opfølgning / håndtering vedr. seksuali-
tet 
Handlinger i.f.t. værdimålinger. 
Suppler livshistorie løbende. 
2. FET – Opdatering 
Rygning opfølgning på observationer. 
Adfærds håndtering – fælles ”fodslaw”.  
3.  FET – Opdatering 
Værgemål? 
Samtykke – afklaring! (kan´ ikke – men 
har givet!!) 
Suppler livshistorie 
Blød kost eller gratin? 
Værdimålinger på rette tid. 
Obs skemabrug / dgl. registreringer. 

1. Mgl. faglig refleksion på 
forhold der undrer/ er på-
faldende. 
 
3. Sengeheste / bevægel-
sescensor. Omsorgspligt? 
Indsats, mål og evalue-
ring. 
Tryk - Mgl. vendeskema. 
 Mgl. mave-tarm funktion 
registrering (konsensus 
og faglig handling) 
Vægttab x flere – Mgl. 
EVS 
 

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 hidti-

dige eller bedst mulige funktionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.  1. Træningshyppighed i.f.t. mål og bor-
gerønske. 

 

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan 

profitere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. service-

lovens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funk-

tionsniveau. + Dokumentation  

1.2.3.  1. Forpustet? 
3. Træning eller aktivitet? 
Fokuseret indsats? 

 

 

FET= Funktionsevnetilstande, HT= Helbredstilstande  SUL= Sundhedslovgivningen. 

Supplerende opmærksomhedspunkter  

I.   I dokumentationen ses en rimelig høj grad af gentagelser. Dette bør minimeres med samtidig kvalificering af fagligt indhold. 
     Vær opmærksom på borgerens tilstand, mål, overvejelser, planlagt indsats / handling og resultatet, brug evt. metoder fra SMART-  
     MÅL´s modellen      
     Vær opmærksom på tværfaglig indsats i såvel praksis som i dokumentation og den røde tråd i dokumentationen. 
     Vedr. omsorgspligt se ex.: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/8779#mcetoc_1cjt159ap0  
Derudover og ikke medtaget i vurdering: 
• Der ses behov for mere opmærksomhed på tilstedeværelse ved medicinindtag. (SUL – Borger 2) 
• Vær opmærksom på tydelig at få dokumenteret diagnoser / sundhedsfaglige problemer, af hensyn til samlet overblik 
 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/8779#mcetoc_1cjt159ap0

