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Den 23/07 2021
Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 22/07 2021
Plejehjemmet har 66 plejeboliger, aktuelt 65 beboede.
Tilsynet har besøgt 4 borgere.
Samlet vurdering
Større forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning,
serviceniveau og kvalitet

Sagsbeh.:
Tilsynschef Sus Freundt
Magistratsafd.

Følgende temaer vurderes til kvalificering:
Sundhed og Omsorg,
Inddragelse:
Borgers ønsker / mål.
Strategi & Udvikling
Fokus på ytring- og mestrings tilrettet inddragelse
Rådhuset, vær 459
Anvendelse af klippekort
8000 Århus C
Relationelle:
Besøgsven?
Fokus på to-somhed med personale
Direkte telefon:
Specifikke kultur og sprogmæssigt bestemte behov
29209787
Genoptagelse af samskabende aktiviteter
Sikre at info materiale (behov/ønsker) er samstemmende
e.mail sof@aarhus.dk
Besøgsplaner: Fokus på tilretning /justering / aktualitet / faktualitet
Ernæring:
Aktuel og nødvendig indsats / revurdering ved ændringer
Screening ved afvigelser (forværring / forbedring)
Tilskud eller indsats med mellemmåltider og ”kræsekost”?
Fokus på ADL og rehabilitering i spise og drikke situationer
Nødkald:
Tilpassede tilsyn hvor kald ikke mestres
Renhold:
Lille obs. på kørestole
Ydelse:
Sikre overholdelse jf. beskrivelse/besøgsplan
Toiletbesøg?
Adfærd/kultur: Alle skal huske navneskilte / ID
Pleje:
Evt. informere om mulighed for behandlingstestamente
Evt. demenshandleplan m.h.p. konsensus i tilgang og pleje
Opdatering af dokumentation og handling vedr. ambulering
Opdatering af dokumentation og handling vedr. fald / faldforebyggelse
Fokus på sansenedsættelser – omfang / indsatser / hjælpemidler
Status for mund- og tandpleje
Kognitions status samt soc. faglig /pædagogisk indsats
Revurdering af tilstande + indsats, hvor der ikke er stationære forhold
Klarhed i.f.t. aktuel status og tilpasset faktuel indsats
Træning:
Terapeutfaglig vurdering i.f.t. risiko for tryksår
Indstilling af stol / siddekomfort
Dokumentation: Sikre aktualitet, faktualitet, objektivitet, fasthold den ”røde tråd” og
undgå unødige gentagelser

Bemærkninger indenfor:
o

Overholdelse af vejning (som anført) og jf. retningslinje

o
o
o

Aftalte og tilpassede tilsyn hos udsat borger der ikke mestrer kald
Respekt i.f.t. adgang til personlige ejendele – inddrag borger
Opfølgning på aftalte terapeutfaglige indsatser (tale og forståelses problematik samt afprøvning af hjælpemiddel)
Faglig refleksion i.f.t. afvigelser

o

Supplerende opmærksomhed jf. sundhedsloven (ikke medtaget i vurdering)
•
Forståelse / forvaltning i.f.t. sundhedspersoners stedfortrædende samtykke
•
Medicin tilgængelighed i uaflåst lokale
•
Opmærksomhed på særlige lægelige aftaler
Der foretages opfølgende tilsyn 25/11 2021.
Gennemgang af de sete forhold er foretaget sammen med personale og ledelse på
tilsynsdagen.

Med venlig hilsen
Sus Freundt
Tilsynschef

