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Den 18/8 2021 

 

Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn d. 17/8  2021 

Plejehjemmet har 38 plejeboliger, aktuelt 35 beboede.  

Tilsynet har besøgt 4 borgere.  

 

Samlet vurdering  

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

veau og kvalitet 

 

Der foretages ikke opfølgende besøg 

 

Følgende temaer er drøftet i.f.t. kvalificering: 

Hygiejne:  Tilgængelighed og anvendelse 

Inddragelse:  Lytte / afklare i.f.t. personlige ønsker 

Forventningsafstemning med pårørende og sikre inddra-

gelse af dem, som ”vidensbank” hos demente og inhabile  

Evt. et ”borger-råd” med indflydelse på leve-bo miljøet  

Borgere mangler aktivitets-kalendere (som før Corona)    

Relationelle:             Fokus på samskabelsestilbud til kognitivt velfungerende          

Besøgsplaner:  Mindre tilretninger 

Ernæring:  Fortsat lidt obs. på ønsker / behov og med fokus på ADL  

   Opmærksomhed på borger med divergerende døgnrytme 

Nødkald:  Faste tilsyn ved svingende eller nedadgående mestring   

Ydelseslevering: Fokus på ”den forventelige daglige og faglige refleksion”  

Adfærd / kultur: Husk navneskilt / ID 

   Efter at have banket på – så afvent /giv tid til reflektion         

Plejefaglige ydelser: Dysfagiscreening som grundlag for revurdering  

   Forhold indenfor lovlig magtanvendelse – borgeraccept / omsorgspligt 

   Mulig brug af Center for livskvalitet 

   Samtaleparathed i.f.t. eksistentielle problemer 

   Besøgsven – som mulighed 

   Grundlag for stillingtagen til kognitiv status 

Fokus på bedst mulige indsats til kognitivt svækkede  

Supplerende:  Behandlingstestamente som mulighed 

Henvisning til ”Min sidste vilje” 

Træning:  Revurdere i.f.t. fysisk træning  

   Undersøge kognitiv status m.h.p. plejetilretning / tilbud 

 Dokumentation: Mindre tilretninger i det beskrevne. Der er dog enkelte 

indsatser som mangler beskrivelse  

Bemærkninger 

Enkelte væsentlige forhold er ikke dokumenteret 
 

Gennemgang af de sete forhold er foretaget sammen med personale og ledel-

se på tilsynsdagen. 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


