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Strategi & Udvikling 
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Direkte telefon:  

29209787 
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Emne:  Uanmeldt kommunalt tilsyn  

 
Til:  Charlotte Sørensen, forstander  
  Anker Thuesen. Driftschef 
 
Kopi til:  Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg 
  Jens Lassen. Kontorchef i afd. for sundhed 
  Elin Kallestrup. Kvalitetschef 

  Poul Martin Christensen. Digitalisering 

 

Den 4/8 2021 

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 3/8 2021 

Plejehjemmet har 27 plejeboliger, aktuelt 25 beboede.  

Tilsynet har besøgt 3 borgere.  

 

Samlet vurdering  

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

veau og kvalitet 

 

Dog skal den understøttende dokumentation snarligt justeres, da der er 

flere eksempler på mangler, så status og indsats ikke er retvisende. Det-

te vil på et tidspunkt, få konsekvenser for indsatsen  

 

Der foretages ikke opfølgning 

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Hygiejne:     Obs tilgængelighed til håndsprit 

Inddragelse:      Aktiv lytning. Indsats jf. ønsker. Dokumentere viden 

Relationelle:     Sikre ”fælles fodslaw” med pårørende i demens indsats 

Besøgsplaner:     Flere tilretninger /justeringer – til aktuelle / faktuelle 

Ernæring:     Mere fokus på ADL / rehabiliterende indsats 

Nødkald:     Afklare grundlag for demenskald (alarm) 

      Sikre at udleveret kald er på og kan anvendes, ellers tilsyn 

Renhold:     Hjælp til vedligehold/renhold (1) 

Adfærd /kultur:  Alle personaler bør bære navneskilte / ID 

Pleje faglig:     Supplere livshistorie 

    Revurdere habilitet 

      Uddrage /handle på ønsker i.f.t. ”den sidste tid” 

     Orienterende om fremtidsfuldmagt / behandlingstestamente    

       Daglig opdatering af signalements beskrivelse. 

    Evt. ansøge om handicapkørsel 

    Revurdere brug af alarm / pejlesystemer 

    Brug af støttestrømper – som udgangspunkt jf. vejledning  

      Faglig refleksion / analyse / opfølgning i.f.t. plejeindsatser   

Træning:     God træningsindsats, dog skal grundlag sikres 

Dokumentation: Ajour førelse til aktuelle / faktuelle status. Sikre den røde tråd og  

undgå gentagelser. Vær opmærksom på opfølgning på faglige ind  

satser         

 

Bemærkninger indenfor: 

Sikre at borgerne vejes jf. Instruks for Vejning og Ernæringsvurdering  

 

Gennemgang af de sete forhold er på tilsynsdagen, foretaget sammen  

med personale, ledelse samt afd. for kvalitet og digitalisering. 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


