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Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn d. 5/11 2021 
Afd. Alpedalen har 27 boliger, 26 beboede og Cederalle’ har 28 og 25 beboede d.d. 

Tilsynet har besøgt 4 borgere.  

 

Samlet vurdering  
Større forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceniveau og 
kvalitet 

 

Tilsynet 2022 lægges i første kvartal 

 

Følgende temaer er drøftet i.f.t. kvalificering: 
Hygiejne:  Obs. tilpasning i.f.t. affaldshåndtering på badeværelser 
Inddragelse:  Kvalificering og anvendelse af livshistorier 

 Opmærksomhed på ønsker til ”den sidste tid” 
 Borgerønsker / behov samt mål evt. med inddragelse af pårørende 

   Fokus på individuelt grundlag og metode for pårørende samarbejde 
Relationer:  Fokus på tilstedeværende personalefacilitering under samvær og relationsdannelse 
     Sikre synligt, individuelt og dokumenteret pårørende samarbejde 

Besøgsplaner:  Opdatere, nedjustere, konkretisere og sikre at vedtagne beslutninger er indeholdt  

Ernæring:         Hurtigere faglig refleksion og indsats ved afvigelser 
 Sikre rette forståelse og forvaltning af pædagogiske måltider og spejlings behov 
 Fagligt grundlag for specifikke kostformer suppleret med opfølgning  

Renhold:  Mere fokus på dagligt vedligehold (aftørring af spild, vandrette flader, rollator bakker) 
Ydelse:  Når besøgsplaner ikke er opdaterede, beror indsats på ”tavs viden” hvilket     

 udfordres hvis der er afløsere / vikarer 
 Obs individuelt behov for omsorg- og nærværs initiativer (el. demens hjælpemidler) 

 Fokus gennem observationer og afkodning af grundlæggende behov 
 Sikre overholdelse af pleje, hygiejne og soignerings indsatser jf. beslutninger (besøgsplan) 

Adfærd /kultur: Obs fokus på, at personlige hjælpemidler i boligen ikke ”udstiller” borger  
   Det bør vægtes hvordan og hvor meget tablets bruges på fællesarealer 
Pleje:     Værgemål - sikre at omfanget er kendt og aktuelt 

 Alarm og pejlesystem – aktualitet og håndtering, borgerinddragelse / omsorgspligten 
 Sengeheste – aktuelt faldforebyggende behov, borgerinddragelse / Omsorgspligten 

   Obs konsekvenser/handlingsmønster ved terminalerklæring der strækker sig over år 

 Rettidig faglig refleksion / indsats ved pleje og omsorgs afvigelser 
   Evaluering af musik tiltag 
   Fokus på sanse problematikker 

 Fokus på væskeindtag 
 Obs konsekvenser/handlingsmønster ved terminalerklæring der strækker sig over år 

Dokumentation: Opdatering, evt. sanering, sikre aktualitet og faktualitet. Brug validering og eksemplificering 

 

Bemærkninger indenfor: 
Kontrol / Evaluering / opfølgning i.f.m. vægttab 
Mangler ernæringsscreening jf. retningslinjer i MSO 

Imødekommelse af ønsker / aftaler for personlig hygiejne 
Opfølgning / evaluering på demenshandleplan 
 
Gennemgang af de sete forhold er foretaget sammen med personale og ledelse på tilsynsda-
gen. 

 
Sus Freundt 
Tilsynschef  


