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Den 5/7 2021 

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 1/7  2021 

Afdelingerne Birkelunden med 25 boliger, Alpedalen med 27 boliger og Ce-

deralle´ med 28 boliger har altså samlet 80 boliger. På tilsynsdagen er 71 beboe-

de. Afdeling Duevænget er ikke åbnet endnu. 

Tilsynet har besøgt 4 borgere.  

 

Samlet vurdering  

Større forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceniveau 

og kvalitet 

 

Følgende temaer er drøftet i.f.t. kvalificering: 
Inddragelse:    Borgerønsker / behov samt mål 
     Obs uaktuelle værgemål 

   Klippekort anvendelsesmuligheder / ønsker og iværksættelse 
   Nogle har brug for ”en snak”  

Relationer:    Borger og pårørende kendskab til kontaktperson 
     Afdækning og hjælp til ”kontakt” løsninger til pårørende / venner 
     Synliggørelse af samarbejde / samspil med pårørende 
Besøgsplaner:    Suppleres jf. oplysninger i journal + opdateres 
Ernæring: Sammenhæng mellem beslutninger og praksis i.f.t. spise 

   situationerne 
   Fokus på aftaler vedr. væskeindtag 

Renhold:    Renhold af kørestole 
     Utensilier skal tage mindst mulig plads i hjemmet 
Ydelse:     Obs skiftende medarbejdere 

Når besøgsplaner ikke er opdaterede, beror indsats på ”tavs vi-
den” hvilket udfordres hvis der er afløsere / vikarer 
Faglig refleksion i.f.t. mundpleje / remedier      

Adfærd / kultur:  Husk ID / navneskilte      

Pleje:       Evt. besøgsven 
   Supplere livshistorier 
   Obs evt. kørselsordning 
   Faglige indsatser (analyse, vurdering, opfølgning) 
   Alarm og pejlesystem – aktualitet? 
   Ambulering – signalements beskrivelse - aktualitet? 

   Sengeheste – borgerinddragelse / Omsorgspligten 
   Vejledning / guidning til rehabiliterende indsats 
   Obs evt. luftrensere til der er optimal funktion af indbygget udsugning 

Træning:    Der mangler dokumentation for aftaler / ydelser 
   Mulighed for el-kørestol   
   Manglende klarhed i.f.t. om indsats er træning eller aktivitet 
   Indstilling af hæve sænke vask m.h.p. understøtning af personlig mestring    

   (manuel hæve/sænke – som næsten kræver håndværker håndelag)   
Dokumentation:   Sikre at anførte er aktuelt og faktuelt  

   Tilretning og supplement jf. vejledende materiale i bl.a. Loop 

 

 

 



 

 

 

 

Bemærkninger indenfor: 
Overholdelse af aftalte bleskift (hyppighed) 
Nærvær i spisesituation og anvendelse af aftalt servise 

Overholdelse af vejning (som anført) og jf. retningslinje 

Overholdelse af Ernæringsscreeninger jf. retningslinje  
 

Der foretages opfølgende. 

Med henblik på størst mulig læring og udviklings opsamling, vil tilsynets opfølgning 

opdeles: 

• Opfølgende tilsyn på Birkelunden d. 4/11 2021 

• Opfølgende tilsyn på Alpedalen og Cederalle´ d. 5/11 2021 

 

Gennemgang af de sete forhold er foretaget sammen med personale og ledelse på 

tilsynsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  

 

 

 

 


