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Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn d. 13/12  2021 

 

Plejehjemmet har 40 plejeboliger, aktuelt 33 beboede.  

Tilsynet har besøgt 4 borgere 

 

Samlet vurdering  

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

og kvalitet 

Med anbefaling om fastholdelse og udvikling gennem tværfagligt fokus. 

 

Følgende temaer er drøftet i.f.t. kvalificering 

Hygiejne:   Opmærksomhed på sprit tilgængelighed og anvendelse   

Inddragelse:   Lytte til- samt koble borger mål med faglige indsatser 

 Opmærksomhed på ønsker for ”den sidste tid” 

 Fokus på klippekort med omsætning til praksis handlinger 

Besøgsplaner:  Opdateres / suppleres jf. oplysninger i journal + sikre overskuelighed  

Ernæring:  Obs eventuelle ønsker, indenfor rammen af mulig imødekommelse 

   Sikre at pleje kan færdiggøres så måltiderne ikke ”flyder sammen”  

   Sikre at planlagt faglig ernæringsindsats tilbydes i praksis 

   Sikre det nødvendige nærvær hos borgere i spisestuen 

Nødkald:  Sikre klarhed i.f.t. anvendelse / mestring af kald eller alternativ  

Renhold:  Sikre at den planlagte rehabiliterende indsats gennemføres i praksis 

Ydelser:  Overholdelse af beskrevet indsats i besøgsplan – eller begrunde afvigelser 

   Mere fokus på ADL og rehabiliterende indsats i daglig praksis 

Pleje:    Evt. formidle behandlingstestamente mulighed 

 Sikre viden om, samt dokumentation i.f.t. fremtidsfuldmagt  

   Afklaring i.f.t. besøgsven 

   Sanse problematikker – afdækning og indsats 

   Faldforebyggende afklaring og indsats 

 Supplere livshistorie 

     ”Finpudsning” af indsatser indenfor lovlig magtanvendelse / omsorgspligt 

Træning  Afklare status  

   Afklaring vedr. Pep fløjte 

Dokumentation: Fortsat fokus på opdatering, ” den røde tråd” og den ”tavse viden”  

  

Bemærkninger indenfor: 

• Vigtig at besøgsplan læses og dermed kan justeres hvis faktiske forhold ændres i praksis. 

• Daglig signalements beskrivelse jf. vejledning i MSO 

• Der ses åbne tablets / arbejdspapirer på fællesarealer i strid med tavshedspligten 

 

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

tilsynsdagen. 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


