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Deltagere ved tilbagemelding: Vibeke Kragh Sørensen, forstander. Majbritt Veise Blohm, områdechef. Jette Lautrup, kvalitetsudvik-
ler. Peter Rasmussen, fysioterapeut. Sidsel Zaikauskiene. Dorthe Agersbøl, social og sundhedsassistent. Maria Frank 

                                                
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: Midt                  Plejehjem: Sifsgården                 Antal boliger / beboede:  59 / 55                      Dato:  30/7 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.  Spritdispensere, funktion /anvendelse. 
 

 

B Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    

Udgangspunkt i personlige ønsker /behov.  
1.2.3.4.  1. Enkelte supplerende behov / tilretnin-

ger - hjælp til praktisk opgave, og ønske 
vedr. hjælpens køn – i specielle situatio-
ner. 
4. Ja – men obs konsensusg i persona-
legruppen. 
 

 

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

 

1.2.3.4.  1. opdateres og evt. nedjusteres. 
2. opdateres og evt. nedjusteres. 
3. opdateres og evt. nedjusteres 

 

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. 

 

1.2.4. 3. 2. Pædagogisk måltid – på dårlige 
dage. 
3. Tilpasset ernæring til tbl. indtag. 

3. Håndterbar service. 
Tilpassede ernærings-
indsatser. 
 

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

kropsbåret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 

 

1.2.3.4.    

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 til-
fælde. Hjælpemidler indgår  

 

1.2.3.4.  2.  Hjælpemiddel 
3. Hjælpemiddel og daglig vedligehold. 

 

H Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, 

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

 

1.2.3.4.  1. Håndteroing i.f.m. blufærdighed. 
3. Støttestrømper. 

 

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 fokus på at opretholde / forbedre færdigheder. Re-
habiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

4. 1.2.

3. 

1. Livshistorie 
Psykolog indsats 
HT: let tilretning / opdatering 
2. Kommunikation- form / succes  
FET / HT:justere / opdatere 
3. Livshistorie 
Smerter – afdækning / handling 
Mave/tarm funktion / faste toilettider. 
Vejrtrækning / problemer! 
FET / HT: tilretning / opdatering 
4.Fodpleje? 
Sekvele efter black out? 
 
 

1. Faglig refleksion ved 
vægtøgning 
EVS ved tab. 
2. status + handlinger 
vedr. tryksår. 
3. Faglig refleksion når 
aftalte forebyggelses 
indsatser ikke iværk-
sættes (tryk).  

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  

1.2.3.4.    

K Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - som kan 

profitere af træning -  en vedligeholdelsestræning iht. servicelo-

vens § 86 stk. 2.-  for at forhindre funktionstab / fastholde funkti-

onsniveau. + Dok. 

1.2.3.4.  3. Siddepude  
Pep? 
Revurdere træningsmulighed (ønsker 
også selv) 

 

 
Supplerende: 
I.    Det anbefales at arbejde mere med SMART-mål eller dele deraf.. 
      Obs justeringer / minimering i generelle oplysninger. 
      Der vil kunne nedtones i dokumentationen, der i et vist omfang er præget af ”gentagelser”. Dette ved mere stringens i ”funktionsev 
      netilstande” og ”helbredstilstande”.  


