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Emne:  Uanmeldt kommunalt tilsyn  
 
Til:  Tina Grove. Konstitueret leder  

  Bente Lund. Afdelingsleder 
Jonna Madsen. Driftschef Midt Vest 

   
Kopi til:  Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg 
  Annette Secher. Forvaltningschef 
  Jens Lassen. Kontorchef i Sundhed 

  Elin Kallestrup. Kvalitetschef 
  Poul Martin Christensen. Digitalisering 

 

Den 21/7 2021 

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 20/7  2021 

Korttidsafdelingen har 20 boliger, aktuelt er belægningen 17.  

Tilsynet har besøgt 4 borgere.  

 

Samlet vurdering  

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

niveau og kvalitet 

 
Følgende temaer er drøftet i.f.t. kvalificering: 
Inddragelse:    Inddrage borgerne i.f.t. ønsker / mål og faktuel indsats 
     Sikre faglig mulig sammenhæng mellem mål og indsats 
Relationer:    Afdækning og hjælp til fastholdelse af erindringer /ople- 

   velser/ aftaler, på stedet og i.f.t. pårørende 
Besøgsplaner:    Opdateres / suppleres jf. oplysninger i journal + ”tavs viden”  

Ernæring:    Opdatering i.f.t. behovs udredning 

     Faglig / saglig begrundelse for valg af konsistens 
   Faglig begrundelse for specifik ernæringsindsats 
   Fokus på nærvær / samvær / spejling      

Nødkald:    Alternativ til kald (grundet manglende mestring) 
   Evt. hjælp til at huske at få kaldet på 

Ydelse:    Tid til samtale om aktuelle forhold og eksistentielle forhold 
Pleje:     Faglige indsatser (analyse, vurdering, opfølgning) 

   Evt. revurderinger af habilitet 
   Alarm og pejlesystem – forvaltning /aktualitet 
   Ambulering – signalements beskrivelse - aktualitet? 
   Evt. informere om mulighed for behandlingstestamente 
   Evt. informere om mulighed for fremtidsfuldmagt 
   Evt. brug af Center for livskvalitet 
   Fokus på faldtendens 

   Fokus på sanseproblematikker og evt. indsats / hjælpemidler  

Træning:    Fokus på SMART Mål + justering til aktuelle/faktuelle i dokumentationen 
Dokumentation:  Gennemgang og opdatering til aktuelle / faktuelle. Undlad mange gen- 

   tagelser, hold fokus på sammenhængskraften i plan og praksis    

 

Bemærkninger indenfor: 
Iværksættelse, ajourføring og faglig refleksion i.f.t. væskeindtag 
Overholdelse af vejnings hyppighed, som anført 

Overholdelse af Ernæringsscreeninger jf. retningslinje  
 

Der foretages opfølgende tilsynsbesøg d. 16/11 2021. 

 

Gennemgang af de sete forhold er foretaget sammen med personale 

og ledelse på tilsynsdagen. 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


