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Til:  Sonja Anesen, forstander 

  Ulla Merete Bachmann, forstander 

Kopi til: Susan Johanne Pedersen, driftschef 

Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg 

  Anette Secher. Forvaltningschef 

  Jens Lassen. Kontorchef i Sundhed 

  Elin Kallestrup. Kvalitetschef 

  Poul Martin Christensen. Digitalisering 

 

Den 7/7 2021 

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 6/7 2021 

Plejehjemmet har 60 plejeboliger, aktuelt 58 beboede.  

Tilsynet har besøgt 4 borgere.  

 

Samlet vurdering  

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

og kvalitet 

Der foretages opfølgende tilsyn d. 25/10 2021 

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Inddragelse: Borgerønsker / behov samt mål 

 Obs uaktuelle værgemål 

   Klippekort anvendelsesmuligheder / ønsker og iværksættelse 

   Afklaring i.f.t. niveau- og hensigtsmæssig dialogform 

 Afklaring af borgers eget syn på udfordringer / tilstand 

Relationer: Borger kendskab til kontaktperson 

 Evt fællesskaber med ”match” på tværs af etager 

           Pårørende inddragelse til bl.a. behovsafdækning. 

Besøgsplaner: Suppleres jf. oplysninger i journal + opdateres 

  Evt. indlejring af ”tilgang” i.f.t. individuelle behov 

Ernæring: Sammenhæng mellem beslutninger og praksis i.f.t. spise og 

væske indtags situationerne 

   Konkrete mål, aftaler / indsats i.f.t. vægttab 

Konkrete mål, aftaler / indsats i.f.t. vægtøgning 

Afklare indsats muligheder for socialisering i.f.m. måltider 

Renhold: Obs kørestole 

Ydelse: Fokus på bevarelse af borgernes mestring i.f.t. ADL Undgå at  

”overtage”  

Når besøgsplaner ikke er opdaterede, beror indsats på ”tavs viden” 

hvilket udfordres hvis der er afløsere / vikarer 

Adfærd:  Respekt for privatlivets fred - bank på til borgers hjem 

Pleje:    Udarbejde / supplere livshistorie 

  Sengeheste – borgerinddragelse / Omsorgspligt  

Faglige indsatser (analyse, vurdering, opfølgning) 

Fokus på adfærdsændringer der skal medføre indsats 

Fokus på sansetab og mulige indsatser, praktisk / hjælpemidler 

  Ambulering – aktualitet? 

Revurdering af habilitet 

Fokus på muligheder for behandlingstestamente 

Tilpasning af hjælpemidler 

Træning: Fokus på mål og klarhed over indsats 

  Oplæring i.f.t. hjælpemidler 



  Fokus på rehabilitrerende indsats affødt af evt trænings indsats  

 

Dokumentation: 

Generel opdatering / revurdering og sikring af, af det operationelle   

når ud til daglig praksis. Desuden opmærksomhed på divergerende oplysninger 

 

Supplerende: Opmærksomhed på faglig refleksion samt tværfaglig indsats 

 

 

Bemærkninger indenfor: 

  Immobilitets konsekvens uden beskrivelse og handling  

  Vagt personales kendskab til brug af specifikke hjælpemidler 

  Kommunikation 

Faglige indsatser (analyse, vurdering, opfølgning) 

  Signalementsbeskrivelse 

 

 

Ledelse og personale har deltaget i gennemgang på tilsynsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


