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1 Under dokumentation, vurderes ud fra intern audit af social- og sundhedsfaglig dokumentation i borgerjournalen, gældende vejledning for fokus-

områder og sundhedsstyrelsens vejledning for journalindhold: borgerens tilstand, overvejelser, planlagt indsats / handling og resultatet. 
 

 

Selvejende plejeboligenhed                      Fortegården                                             Antal boliger / beboede: 50/49 
Dato: 10/12 2019                                                                                                           Tilsyn v. / Sus Freundt. Tilsynschef 

   Er forholdene i orden 

Besøg:  1. 2.  3. 4.    ja Nej Kvalitetsudvikling Bemærk 

ninger 

Hygiejne 1. 2. 3. 4.    

Inddrages borger i tilrettelæggelse af hjælp, pleje og træning. Udgangs-

punkt i personlige ønsker /behov.  
1. 2. 3. 4.  2. Vil gerne hjælpes med mere mo-

tion. Vil gerne genopleve bestemt lo-
kation – klippekort?. 

 

Ajourført hverdagsplan. Er borgers hverdagsplan handlingsanvisende for 

indsatsen? Er der henvisninger til fokusområder, hvis en indsats er nødvendig 
i forhold til fx pleje, sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og/eller diætetik? Er det 
fakta der beskrives? – ikke tolkninger eller holdninger 

1. 2. 3. 4.  1. Justeringer / opdatering 
2. Justeringer / opdatering 
+ opmærksom på indsatser efter mid-
dag samt kognitiv tilgang 
3..Justeringer / opdatering + opmærk-
som på indsatser i.f.t. kognitive og 
helbredsmæssige udfordringer. 
4.Justeringer / opdatering 
 

 

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

ser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed, selvbestemmelse og faglig-
hed. ”Hjælp til selvhjælp”. Behov / iværksættelse af pædagogiske måltider. 

1. 2. 3. 4.    

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

eller indlejret nødvendige tilsyn i stedet? 
1. 2. 3. 4.  1. Revurdering 

3. Obs opmærksomhed på respons 
ved brug. 

 

Tøjvask jf. norm / individuelle behov. 1. 2. 3. 4.    

Rengøring / renhold. Sundhedsfaglig forsvarlig henseende. Der tages 

højde for faglige begrundelser/ afvigelser i særlige tilfælde. Hjælpemidler ind-
går. 

1. 2. 3. 4.    

Ydelseslevering. (kvalitetskrav i serviceniveau). Faglighed, værdier, om-

sorgsfuldhed, grundighed, sundheds fremmende og aktiverende sigte. Kend-
skab til konkret situation. 

1. 2. 3. 4.    

Er borgeren tildelt  / udføres og dokumenteres1  de specifikke 
pleje- og sygepleje ydelser der er behov for.  Dokumentation2 

Er borgeren aktiv i eget liv i videst mulig udstrækning. Aktiviteter ses primært 
som deltagelse i almindelige daglige gøremål (ADL), med fokus på at opret-
holde / forbedre færdigheder. Rehabiliterende fokus? (afsæt i borgermål). 

1. 2. 3. 4. 3.4. 1. Nedton og kvalificer i Generelle op-
lysninger samt FET. 
Suppler livshistorie. 
2.  Kvalificer i Generelle oplysninger 
samt FET og let justering i HT. Udar-
bejd livshistorie. Mgl grundlag, formål, 
mål og evaluering i.f.t. alarm og pejle-
systemer. Afklar vedr. ”besøgsven” 
Afklaring vedr. hørelse /apparat / tini-
tus. 
3. Social pædagogisk strategi? 
Mgl. ex. opfølgning vedr. samarbejde, 
smerter, døgnrytme problemer, psyko-
log og mave tarm funktion. Afklare 
smerteniveau / indsats i.f.m. træning. 
4. Justering af FET. Habilitet revurde-
res. Korrekt beskrivelse i.f.t. alarm og 
pejlesystem anvendelse.  

3. Mgl belys-
ning af væsent-
lige helbreds 
problemer og 
hvorledes disse 
skal ”observe-
res” i hverda-
gen. 
Mgl. EVS x 1 
4. Signale-
mentsbeskri-
velse ikke 
ajourført. 

Modtager borgere med midlertidig nedsat fysisk funktionsevne genoptræ-
ning iht. servicelovens § 86, stk. 1 (når der ikke har været sygehusindlæg-

gelse) med henblik på at opnå det hidtidige eller bedst mulige funktionsniveau. 
Dokumentation (fodnote) 

1. 2. 3. 4.    

Er borger vurderet / revurderet i forhold til mulig træningsindsats.  
Modtager borger med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne eller særlige sociale problemer, som kan profitere af træning en 
vedligeholdelsestræning iht. servicelovens § 86, stk. 2. Dette med hen-

blik på at forhindre funktions tab / fastholde funktionsniveau. Dokumentation 
(fodnote) 

1. 2. 3. 4.  3. Evt. Pep – forebyggelse?  

Supplerende :  

• Det anbefales, at der i langt større udstrækning arbejdes med SMARTE-evaluerbare  mål – på forskellige niveauer.  

• Fortsæt arbejdet med CURA (Specifikt FET / HT / Generelle oplysninger og besøgsplan). Synliggør ”platforme” for de faglige udfor-
dringer / løsninger. Vær mere opmærksom på  - ikke bare den ”røde”- men også den ”faglige tråd” og opfølgning. 

• Hjælp til funktionsevnetilstande, helbredstilstande, generelle oplysninger samt ”Kort og præcis dokumentation” https://loop.sundhedog-
omsorg.dk/vurdering-af-borgerens-tilstande-saadan-goer-du 

• Der kan fortsat udvikles på arbejdet med borgermål og opfølgning på disse. 

• Hos flere borgere kunne det være relevant med opmærksomhed på fremtidsfuldmagt og behandlingstestamente. 

• Vær opmærksom på ”privatlivets fred” / borgeren skal selv have mulighed for at byde ind eller træffe aftaler for besøg. 

https://loop.sundhedogomsorg.dk/vurdering-af-borgerens-tilstande-saadan-goer-du
https://loop.sundhedogomsorg.dk/vurdering-af-borgerens-tilstande-saadan-goer-du

