
      

         

 

  

 

 
Område Marselis Plejehjemmet Husumvej   

og Dalgas Avenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sagsbeh.:  

Tilsynschef Sus Freundt 

 

Magistratsafd.  

Sundhed og Omsorg,   

Strategi & Udvikling 

Rådhuset, vær 459 

 8000 Århus C 

 

Direkte telefon:  

29209787 

  

e.mail sof@aarhus.dk  
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Den 29/4 2021 

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 28/4 2021 

Plejehjemmet Husumvej har 21 plejeboliger, Dalgas 2 plejeboliger 
Aktuelt 21 beboede boliger. Tilsynet har besøgt 3 borgere, alle på Husumvej.  

 

Samlet vurdering  
Større forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceniveau og 
kvalitet 

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Inddragelse:  Personlige ønsker/behov/selvbestemmelse i daglig praksis 
Ernæring:  Fokus på nedsat indtag samt væske indtag jf. beslutning 

 Obs konsistens og afklaret grundlag (ex. Dysfagi screening) 

  Mere fokus på ADL i spisesituationer (alle)     
Nødkald: Revurdering. Fokus på mulighed for tilpassede tilsyn                                                                                                                   

Fokus på dialog under besvarelse af kald, så borger ved det er hørt 

Oplevelse af lang ventetid på imødekommelse (3/4-1 time) 
Renhold:  Fokus på hjælpemidler og interiør til daglig brug.  

 Indsats qua samarbejde med borgere jf. ADL  
Levering:  Bleskift med passende intervaller 

 ADL og rehabiliterende indsats i.f.m. hygiejne  
 Mund og tandpleje 

Adfærd/kultur:  Afklar titulering, og undlad at tiltale med ”ven” 
Pleje:   Vægtning af forbrug/misbrugs diagnose 
   Kognitiv afdækning / udredning   
     Sanseproblemer – afklaring, indsats og evt. hjælpemidler 
   Revurdering i.f.t. habilitet  

   Inkontinens afklaring 
   Mulighed for italesættelse af behandlingstestamente  

 Enkelte faglige indsatser - begrundelse, analyse, opfølgning    
Træning:  Revurdering i.f.t. ønske om træning (1) 
Dokumentation: Opdatere /supplere / undgå gentagelse samt fokus på konsensus.  

 Suppler med den ”tavse viden”.   

 Obs tværfaglighed. 
      
Bemærkninger indenfor: 
o Udfyldelse / opdatering af besøgsplaner m.h.p. konsensual og optimal daglig 

praksis 
o At  praksis følger det aftalte, alternativ redegøre for afvigelser 
o At tildelt nærhedskald er tilgængeligt 

o Lejring i.f.t. tryksårstruet borger (underlag) 
 
Der foretages opfølgende tilsyn d. 10.08.2021 
 
 
Med venlig hilsen 
Sus Freundt 

Tilsynschef  


