
  

  

 

 
Distrikt Midt Vest. Plejehjemmet Thorsgården 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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:  Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn  

 

Til:  Nana Bach. Forstander 

Karin Ellekrog. Viceforstander 

  Jonna Madsen. Plejehjemschef distrikt Syd 

Kopi til: Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg 

  Jens Lassen. Kontorchef i afd. for sundhed 

  Elin Kallestrup. Kvalitetschef 

  Poul Martin Christensen. Chef for digitalisering og kvalitet 

 

Den 27/8 2021 

 

Opfølgende anmeldt kommunalt tilsyn d. 26/8 2021 

Plejehjemmet har 56 plejeboliger, aktuelt 46 beboede.  

Tilsynet har besøgt 4 borgere.  

 

Samlet vurdering  

Mindre forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceniveau og kvalitet 

Der skal dog stiles mod større indsats for afdækning og tildeling i.f.t. borgere med kognitive 

udfordringer 

 

Der foretages ikke opfølgning 

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Inddragelse:     Italesættelse i.f.t. ”den sidste tid” 

        Evt. oplysende vedr. behandlings testamente 

    Lytte og kvalificere indsats jf. personlige mål  

    Klippekorts ordning. Korrekt brug og opdatering jf. ønsker 

Relationer:     Borgerkendskab til kontaktperson med individuelt metodevalg     

Besøgsplaner:    Enkelte mangler / justeringer  

Ernæring:     Oplysning om forskellige muligheder for nødvendig protein berigelse 

    Nærvær / spejling i spisesituation 

      Afklaring af, hvad der er aktuel nødvendig indsats 

Nødkald:     Evt. hjælp til at huske brug af kald (1) 

Tøjvask:            Opfølgning i.f.t. ”tøj der er blevet væk” i.f.m. vask 

Ydelse:     Læk ved vandrør på badeværelse. Proces inddragelse af borger 

      Undlade bestilling af utensilier, i mængder der svært kan huses 

      Mere fokus på ADL i ydelsestildeling 

Adfærd/ kultur:  Obs på kommunikation der kan opfattes anstødende 

Pleje indsatser:  Evt. brug af materiale fra ”klyngen for palliation” 

      Klarhed og evt. indsats i.f.t. synsnedsættelse 

      Indsætte luftrenser hos ryger 

                         Korrekt forvaltning og dokumentation vedr. alarm og pejlesystemer 

      Afklaring og fælles brug af tilpasset socialfaglig og pædagogisk tilgang 

          Brug af demenshandleplan for konsensus i tilgang og plejeydelser  

      Fokus på mulige velfærdsteknologiske hjælpemidler          

Træning:     Der mangler terapeutfagligt fokus i.f.t. kognition 

Dokumentation: Ajourførings indsats til målsætning samt aktuel / faktuel status 

    Dokumentation af ”den tavse viden” m.h.p. vidensdeling  

 Bemærkninger indenfor: 

o Daglig signalements beskrivelse jf. instruks og Loop 

o Ernæringsscreening jf. retningslinje 

o Månedlig vejning jf retningslinje 

Gennemgang af de sete forhold er, foretaget sammen med ledelse og personale  

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


