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Den 11/8 2021 

 

Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn d. 10/8 2021 

Plejehjemmet Husumvej har 21 plejeboliger, Dalgas 1 plejebolig 
Aktuelt 20 beboede boliger. Tilsynet har besøgt 3 borgere, alle på Husumvej.  

 

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

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Hygiejne:  Sikre fungerende spritdispensere   

Inddragelse:  Personlige ønsker/mål, og i muligt omfang, omsat i daglig praksis 
  Fokus på borgerkendskab og aktivering af klippekorts muligheden 
Relationelle:      Relevant understøtning hvor der er kognitiv svækkelse 
Besøgsplan:  Opdatering og med fokus på beslutninger ud fra funktionsevne 

Ernæring:  Fokus på nedsat indtag samt væske indtag jf. beslutning 

 Obs dysfagi screening   
Nødkald: Revurdering. Fokus på mulighed for supplerende tilpassede tilsyn                                                                                                          

 Obs. borger oplevelse af ”lang ventetid på imødekommelse” 
Renhold:  Undlad at lade plejeremedier / utensilier dominere hjemmet 

 Iværksæt indsats / samarbejde med borgere jf. ADL plan 
Levering:  Fokus og pleje tilretning jf. borgernes spontane reaktioner 

Adfærd/kultur:  Vær opmærksom på, at ”borgergennemgang” er for lukkede døre  

   Respekt for privatsfæren (borgers hjem), bank på inden besøg 

Pleje:   Kognitiv afdækning / udredning   
     Sanseproblemer – afklaring, indsats og evt. hjælpemidler 
   Mulighed for italesættelse af behandlingstestamente 
   Evt. brug af Center for livskvalitet  

 Rykke for ydelses tildeling (jf. vedtagne tidsfrister) 
 Lejring i.f.t. tryksårstruet borger 
 Fokuseret afdækning/ indsats i.f.t. kognitive udfordringer 

Dokumentation: Opdatere, supplere med fokus på den røde tråd  

 Suppler med den ”tavse viden”.  Obs tværfaglighed. 
      
Bemærkninger indenfor: 

o Korrekt anvendelse af væskeskema samt opfølgning på samme 
o Ernærings screening jf. retningslinje  

 
Der foretages ikke opfølgende tilsyn 
 
 

 
Med venlig hilsen 
Sus Freundt 
Tilsynschef  


