
      

         

 

  

 

 
Distrikt Nord, plejehjemmet Hjortshøj 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sagsbeh.:  

Tilsynschef Sus Freundt 

 

Magistratsafd.  

Sundhed og Omsorg,   

Strategi & Udvikling 

Rådhuset, vær 459 

 8000 Århus C 

 

Direkte telefon:  

29209787 

  

e.mail sof@aarhus.dk  

 

 

 

Emne:  Uanmeldt kommunalt tilsyn  
 
Til:  Nancy Skiffard, forstander 

  Anker Thuesen. Driftschef 
  Annette Secher. Forvaltningschef 
 
Kopi til:  Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg 
  Jens Lassen. Kontorchef i afd. for sundhed 
  Elin Kallestrup. Kvalitetschef 

  Poul Martin Christensen. Digitalisering 

 

Den 6/8 2021  

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn 5/8 2021  

Plejehjemmet Hjortshøj har 28 plejeboliger, aktuelt 27 beboede boliger. 

Tilsynet har besøgt 3 borgere.  

 

Samlet vurdering  

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

niveau og kvalitet 

 

Der foretages opfølgende tilsyn d. 18/11 2021 

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Hygiejne:     Større opmærksomhed ved travlhed 

Inddragelse:      Italesættelse af personlige ønsker/mål samt opfølgning    

      Tilgodese borgerne i.h.t. klippekortsordningen 

    Fokus på eksistentielle udfordringer og borger ønsker 

Besøgsplaner:    Justeringer / tilretninger til aktuelle / faktuelle 

Ernæring:     Grundlag for indsats og revurdering  

      Konkret minimums væskeindtag mangler opfølgning 

      Obs nærvær / kontinuitet under ”hjælp til selvhjælp” 

Nødkald:     Revurdering i.f.t. anvendelse, evt. supplere med tilsyn   

Rengøring:     Daglig vedligehold og kørestol 

Ydelse levering:  Obs siddekomfort og hensigtsmæssige justeringer 

Pleje:      Alarm og pejlesystem. Begrundelse / opfølgning 

    Signalements beskrivelse v. risiko for ambulering 

     Afsæt i vejledning for anvendelse af kompressionsstrømper 

     Oprette / supplere livshistorier 

     Besøgsven – afdække behov for genoptagelse 

        Faglig refleksion / handling på vægttab / vægtøgning 

    Faglig refleksion og opfølgning på basale funktioner  

    Være oplysende i.f.t. mulighed for behandlingstestamente 

    Sikre at regler for selebrug overholdes 

Træning:      Kognitions afdækning / stillingtagen til indsats mulighed 

      Sikre målbeskrevet indsats      

Dokumentation: Sikre aktuel og faktuel dokumentation. Fokus på den ”røde tråd”, 

    fyldestgørende oplysninger, konsensus og sammenhæng til praksis 

Supplerende:     Tilsynet vurderer at der er behov for større tværfaglig fokus 

 

Bemærkninger indenfor: 

o Væsentlig opdatering af besøgsplan (1) 

o Ernæringsscreening  

o Opdatering af dokumentation til aktuelle / faktuelle 

o Deling af den tavse viden m.h.p. ”fælles fodslaw” i praksis 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


