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Uanmeldt kommunalt tilsyn 9/9 2021  

Plejehjemmet Jasminvej har 24 plejeboliger, aktuelt 23 beboede boli-

ger. Tilsynet har besøgt 3 borgere.  

 

Samlet vurdering  

Mindre forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, service-

niveau og kvalitet 

 

Der foretages ikke opfølgning 

 

Følgende temaer vurderes til kvalificering: 

Inddragelse:      Fokus på aktuelle personlige ønsker/mål samt opfølgning    

      Sikre en individuel og behovsbestemt tilgang ved inddragelse 

     Fokus på ”den sidste tid” 

Relationer:     Evt. hjælp til digitale kommunikative / visuelle løsninger  

      Borgerforståelse /forventnings klarhed i.f.t. personale ”kontaktpersoner”  

    Sikre at den enkelte profiterer af valgt samskabelse / gruppe 

    Obs mulighed for dørlåsning  

    Obs eksterne sparringspartnere i.f.t. specifikke behov / ønsker    

Besøgsplaner:    Mindre tilføjelser / justeringer jf. aktuelle/ faktuelle status 

Ernæring:     Revurdering og indsats jf. aktuelle udfordringer / behov  

Nødkald:     Revurdering i.f.t. mestring, evt. supplere / erstatte med tilsyn  

Rengøring:     Obs kørestol 

Ydelse levering: Obs på overholdelse af tidsbestemte pleje og medicin opgaver 

    Undlad ophæng / personalevejledninger i borgers bolig. Brug Cura   

Adfærd / kultur: Giv tid når der bankes på – afvent et ”kom ind” 

Pleje:      Evt. behandlingstestamente hos habile borgere 

       Evt. italesættelse af mulighed for fremtidsfuldmagt 

        Afklaring vedr. aktivering af fremtidsfuldmagt 

       Udarbejde / anvende demenshandleplan  

      Fod-neglepleje, er hyppigst en almen pleje indsats   

      Sikre opfølgning på erfaret viden om nedsat kognition 

      Sikre ansøgning til nødvendige kørsels muligheder         

Træning:      Revurdering af nedsat trænings hyppighed i.h.t. mål 

         Evt. opdateret kognitions test til understøtning af videre tiltag 

Dokumentation: Den ”tavse viden” bør sikres i dokumentationen  

    Sikre aktuel og faktuel dokumentation. Fokus på den ”røde tråd”.  

Bemærkninger indenfor: 

o Faglig opfølgning vedr. indsatser i.f.t. sansetab 

 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


