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Deltagere ved tilbagemelding:  Niels Kristian Villumsen, leder. Lise Lotte Hejgaard, sygeplejerske. 
 

                                                
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: Akuttilbud og rehabilitering               Plejehjem: Vikærgården akut enheden                             Den:  23 /1 2018 

Antal boliger / beboede: 22/21                                                                                   Tilsyn v./ Sus Freundt, tilsynschef                                                                                                                                                                                               

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

Ja Nej Bør kvalitetsforbedres Bemærkninger 

A  
Hygiejne 

1.2.3.  Obs arbejdsopgaver for 
medarb. m. håndledsban-
dage 

 

B  
Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning    Ud-

gangspunkt i personlige ønsker /behov.  

1.2.3.  1. Mere deltagelse og indfly-
delse.  

 

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

1.2.3.  1.2.3.  

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.    

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

ret kald eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 

1.2.3.  1.  

F  
Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 

2.3. 1.  1. Flere stk. tøj forsvundet un-
der ophold. Ved vask? 

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

1.2.3.    

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

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

1.2.3.  1. Oplever fratagelse af per-
sonlig mestring fordi perso-
nale skal lære.  

 

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. 1. Flere mangler i dok.  
Og svært at få overblik over 
samlede situation, aktuelle 
tilstande, overvejelser, plan-
lagt indsats / handling og re-
sultatet.   
2.  Flere mangler i dok. 
KAD. Vægt. Tryk/decubi-
tus? 
Konsensus i beskrivelse af 
tilstand (alvorlighedsgrad) 
3.  Flere mangler i 
dok.(ex.funktionsevnetil-
stande/ generelle opl./ hel-
bredstilst.) 

1. Smerte afklaring / handling. 
Vægt (handling på udsving?) 
Faldforebyggelse 
2. Kvalme + opkastning gennem 
sidste 4 dage (Us+plan?) 
Nedsat fødeindtag! 
3. Vejning x 2/uge ikke over-
holdt. – sidst reg. vægttab!  
Plan i.f.t. PEG / ernæring og 
væske. 
Pep? 
Ny blindhed  -  handlinger? 

  

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.  

 

 

 

1. Væsentlig funktionsfald under 
ophold. Ingen vurdering. 
2. Opfølgning på genoptræ-
ningsplan 
3. Opfølgning på genoptræ-
ningsplan 
 

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.  1. Hjælp til brug af rollator 
Ønsker brug af træningslo-
kale – oplyser at have fået 
afslag!. 
Forfl. beskr. Ikke opdateret. 
2. Anden kørestol. 

 

Supplerende: 

Ad. A   Anvendte spritdispensere sprøjter en del – og vil kunne skade væg/gulv – (og mere sprøjt – mindre i hånden !) 

Ad.  I   Vær opmærksom på, at faglige oplysninger vedr. borgere (tilstand, handlinger og evaluering) skal i CURA trods brug af bl.a. kal 

             endere og Cetreaskærm.  Materiale af karakter ”faglig dokumentation”, som ikke er indeholdt i Cura, skal opbevares 5 år. 

• Behov for skærpet ledelsesmæssig fokus på stringens i.f.t. faglige- og opholds begrundede indsatser, samt bedre helhedstænkning. 

• Der bør rettes mere opmærksomhed på helhedsorienteret, målrettet og sammenhængende indsats.  
• Der bør ses på nødvendig tilstedeværelse af fagspecifikke kompetencer, til at løfte opgaverne til borgernes bedste. 


