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Sagsbeh.:  

Tilsynschef Sus Freundt 

 

Magistratsafd.  

Sundhed og Omsorg,   

Strategi & Udvikling 

Rådhuset, vær 459 

 8000 Århus C 

 

Direkte telefon:  

29209787 

  

e.mail sof@aarhus.dk  

 

 

 

Emne:  Anmeldt kommunalt tilsyn  

 

Til: Karin Short, direktør 

   

Kopi til: Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg 

   Jens Lassen. Kontorchef i afd. for sundhed 

  Elin Kallestrup. Kvalitetschef 

  Poul Martin Christensen. Digitalisering 

 

Den 17/2 2021 

 

Anmeldt kommunalt tilsyn d. 16/2 2021 

Tilsynet var aftalt til 19/1, som opfølgning på tilsyn af 17/11 2020. 

P.g.a. corona restriktioner har der været udsættelse til d.d. 

 

Plejehjemmet har 50 plejeboliger, aktuelt 48 beboede  

Tilsynet har besøgt 3 borgere  

 

Samlet vurdering  

Større forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceni-

veau og kvalitet 

 
2021 tilsynet vil tidsmæssig planlægges med hensyntagen til ak-

tuelle vurdering.  

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Inddragelse:       Aktiv lytning. Borgermål, ønsker og behov  

 Klippekort. Dokumentation 

Relationelle: Afdæk og imødekom i mulig udstrækning behov for at 

 komme ud - fornemme ”by liv”, vind og vejr  

 Sikre kendskab til kontaktpersoner  

Besøgsplaner:     Rettelser / justeringer  

Ernæring:           Mål. Fagligt fokus. Indsats og opfølgning  

 Selvbestemmelse på oplyst grundlag. 

 Hjælp til selvhjælp  

Nødkald: Revurdering / evt. tilsyn som alternativ  

Ydelseslevering: Omsorg i.f.t. borgers fremtoning  

 Borger inddragelse 

 Mundpleje plan 

 Afvandingsplan / alternativ indsats  

Adfærd og kultur: Divergenser i.f.t. borgertilgang p.g.a. manglende be

 slutnings tydelighed. 

 Sprog /forståelses barrierer i.f.t. enkelte medarbejdere 

Plejefagligt:         Personalemæssig konsensus i pleje indsatser 

 Habilitetsvurdering. Værgemål 

 Faglige vurderinger og opfølgning på faglige indsatser 

 Markante vægt forskydninger  

 Alarm og pejlesystemer 

 Håndtering af beskrevne risiko tilstande 

 Livshistorie 

Træning:             Revurdering jf. varetagelse af mundstimulation (øge 

 indsatsen gennem oplæring og uddelegering) 

 Fokus på siddekomfort incl. evt. hjælpemidler. 

  

Dokumentation: Fokus på den røde tråd. Tilretninger i generelle oplysnin-

ger samt funktions- og helbredstilstande. Brug vejledninger på Loop 

 

 



Bemærkninger indenfor 

Ernæringsscreening 

Afvigelse fra aftaler uden alternativ og dokumentation 

 

Ledelse og personale har deltaget i gennemgang på tilsynsdagen. 

 

 

 

Supplerende oplysninger fra direktøren  

 

• Der er fokus på den borgernære inklusion, både i.f.t. men også mel-

lem borgerne. (Der ses under tilsynet igangværende ADL fokus, hvor 

en borger guides og vejledes til deltagelse i bagning af fastelavnsbol-

ler). 

• Der arbejdes med tværfaglig indsats i.f.t. ”den gode indflytning” og 

løbende tværfaglig opfølgning.  

• Forløbsmodellen er ikke fuldt implementeret – men på vej. 

• Der er påbegyndt hjemmebesøg hos indflytningsklare borgere. 

• Der er siden sidste tilsyn, ændret på teammøde strukturen, så der 

ud over borgergennemgang nu også vægtes faglige udviklingsmø-

der. 

• Der er sat mere fokus på faglig udvikling samt dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


