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1. Indledning 
 
Hjortshøj Care har gennemført anmeldte kommunale tilsyn på Vesthimmerlands Kommunes 4 Hjemme- og sygeplejeteams og 
hos privat leverandør i perioden februar/marts 2019. Tilsynene har taget udgangspunkt i social -og sundhedslovgivningen samt i 
Vesthimmerlands Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje. Tilsynene er foretaget af 
sygeplejefaglige konsulenter Mette Hjortshøj, Mette Riisberg Evald og Inge Hjortshøj fra konsulentfirmaet Hjortshøj Care.  
Ved hvert tilsynsbesøg er der givet en mundtlig tilbagemelding til leder, hvad angår den samlede vurdering af tilsynet. 
Efterfølgende har tilsynsførende udarbejdet en tilsynsrapport, der er sendt til leder m.h.p. at kunne give et høringssvar til 
rapporten. Herefter udsendes den endelig godkendte tilsynsrapport til det respektive plejecenter, hvor rapporten fremlægges 
for personalet. 
 
Der blev med Vesthimmerlands Kommune aftalt følgende:  
 
Faglige fokusområder 2019 

 Fokus på, at personalet arbejder rehabiliterende – aktiverende og har en ligeværdig dialog med borgere og 
medinddrager borgeren i de ting, der foregår 

 At borgeren har de nødvendige hjælpemidler, som understøtter borgeres selvhjulpenhed? 
 Tjek af om medicininstruks følges i det pågældende team 
 Gennemgang af dokumentationen hos de borgere der interviewes  

 
Særlige indsatsområder for 2019 

 Er der overensstemmelse mellem den hjælp, som borgeren er visiteret til, og den hjælp, som borgeren oplever at 
modtage?  

 Tandstatus/mundpleje/opsorgstandpleje 
 Borgeren får besked ved aflysning og ved aflysning får borgeren erstatningshjælp 
 Er personalets kompetencer tilstrækkelige/ rekrutteringsproblemer 

 
 
Metoden anvendt ved de uanmeldte tilsyn: 
Hos hvert team har tilsynet interviewet fem borgere ud fra et udarbejdet interviewskema med fokus på målpunkter for 
borgeroplevet kvalitet. Tilsynet har samtidig foretaget tjek af dokumentationen hos de interviewede borgere i 
dokumentationsredskabet Cura. Her med fokus på ”information om borgeren”, og ”patientrettigheder”. Jf. bilag 2.  
Der er afholdt dialogmøde med ledere og medarbejdere med fokus på medarbejderoplevet kvalitet begrundet i faglige 
fokuspunkter og særlige indsatsområder 2019. Jf. bilag 2.  
 
Tilsynene i år har været målrettede og udbytterige. Borgere, ledere og medarbejdere har vist stor imødekommenhed, og har 
været tilfredse med formen og metoden, som tilsynene har foregået under. 
 
Borgerne er udvalgt via visitationsafdelingen med følgende kriterier:  
 1-2 borgere i hvert team der får maksimal hjælp til pleje og praktisk bistand 
 1-2 borgere der får både hjælp til sygepleje og praktisk bistand 
 3 borgere der får hjælp til praktisk bistand hjælp og rengøring hver 14. dag 
 Det skal være 3 borgere der bor i byen og 2 borgere på landet i hvert team 
 At det ved rute tilrettelæggelse tages hensyn til transporttid. 
 At det tages rimeligt hensyn til en lige fordeling af mænd og kvinder og en aldersfordeling mellem 45-100 år.  
 
Hjortshøj Care har oplevet, at det har været en særdeles tilfredsstilende udvælgelse, der har været repræsentativt.  
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2. Sammenfatning af fund 
 
 
Samlet vurdering af de 5 tilsynsbesøg: 
 
Hjortshøj Care har efter tilsynsbesøgene vurderet, at Hjemme- og sygeplejen indplaceres i kategorien:  
Se punkt, side 7 
 
Der er givet kategori ”bemærkning” hos alle teams i kommunen, hvor 1-2 målpunkterne ikke var opfyldte. Der er efterfølgende 
blevet tilsendt tilfredsstillende handleplaner fra de fire teams.  
Tilsynet har hos alle teams givet anbefalinger til udviklingspotentialer.  
 
Nedenstående findes en samlet oversigt over ikke opfyldte målerpunkter/bemærkninger og anbefalinger til 
udviklingspotentialer.  
 
Ikke opfyldte målpunkter/bemærkninger: 
 
Dokumentation – ”information om borgeren”: 

 At dokumentationen er mangelfuld på følgende områder: Besøgsplan, helbredsoplysninger, livshistorie, 
funktionsevnetilstande(Visitationen) og samtykke 

 
Borgers samarbejde med visitationsafdelingen: 

 Borgerne har ikke fået en afgørelse på den hjælp, de er bevilliget 
 Pårørende har ikke fået en skriftlig tilbagemelding på klagebrev vedrørende indkøb af robotstøvsuger  

 
Tilsynet anbefaler til udviklingspotentialer: 
 
Bevilling af hjælp: 

 At alle borgere får en skriftlig aftale sendt, enten via e-boks eller med brev, på den hjælp de er bevilliget 
 At der findes ud af, hvordan borgernes bevilling på hjælp skal anvendes i samarbejdet. Skal den lige fremme hos 

borgeren? Skal den være tilgængelig i Cura osv.? 
 
Dokumentation – brug af Cura:  

 At leder /medarbejder fortsat arbejder med at implementere dokumentationen i Cura jf. journalgennemgangen  
 At der nedskrives i lokal instruks hvad/hvor, der dokumenteres i Cura, og hvem der er ansvarlig for dokumentationen  

 
Privat leverandørs samarbejde med kommunen:  

 At kommunen giver samme informationer om gældende instrukser/retningslinjer til de private leverandører, som de 
kommunale leverandører modtager. Dette med fokus på, at borgeren modtager ydelser af samme kvalitet.  

 
Hjælpemidler: 

 At ventetiden for borgere, der har behov for støttestrømper, minimeres. 
 
Omsorgstandplejen: 

 At borger med behov for regulering af proteser, og som ikke selv kan varetage besøg hos tandteknikker, tilbydes 
omsorgstandpleje 

 At der sættes fokus på, hvilken hjælp omsorgstandplejen kan biddrage med blandt personalet i teamet 
 
Rehabilitering: 

 At personalet fortsat skal arbejde med den rehabiliterende tankegang hos borgerne. 
 
Introduktions af nyt personale:  

 At introduktionsmappen skal revideres. 
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3. Borgeroplevet kvalitet 
Ved tilsynsbesøgene blev der interviewet 25 borgere ud fra målpunkterne, jf. bilag 2.  
Overordnede fandt tilsynet, at alle hjemme- og sygepleje teams havde uopfyldte målepunkter.  De uopfyldte målepunkter var 
følgende: ”afgørelse for visiteret hjælp i e-boks”, ”observation af borgeren og hjemmet”, 
”tandstatus/mundpleje/omsorgstandplejen”, ”overensstemmelse mellem modtaget hjælp og bevilliget hjælp” og 
”Vedligeholdelse af færdigheder i daglige gøremål”. 

3.1 Rehabilitering 
Alle borgere gav udtryk for, at de gjorde mest muligt selv af de daglige gøremål med undtagelse af en borger. Flere gav udtryk 
for at blive inddraget, og at tingene foregik på deres præmis. Der blev generelt givet udtryk for, at der er en god og ligeværdig 
kommunikation mellem borgerne og personalet.  
Hos alle 25 borgere fandt tilsynet, at borgerne havde de nødvendige hjælpemidler. Samtlige borgere gav udtryk for at have de 
hjælpemidler, at de havde brug for. 

 
Borgercitater: 
”Vi klarer det vi kan selv af den personlige pleje, og får hjælp det vi har behov for”  
”De er så søde alle sammen” 
 ”Vi har det godt alle sammen, det kan du tro” 
 ”Vi har det godt med dem, der kommer fra hjemmeplejen” 

3.2 Visitation af hjælp 
Borgerne var generelt tilfredse med den hjælp de modtager fra hjemme- og sygeplejen. Borgerne oplevede, at personalet var 
klar over, hvad de skulle hjælpe med og kom til de aftalte tidspunkter. De fleste borgere gav udtryk for, at det ofte var det 
samme personale, som kom i hjemmet. Tilsynet fandt, at meget få borgere havde oplevet at få aflyst deres hjælp. Ved aflysning 
af hjælpen havde borgerne fået tilbudt erstatningshjælp. Der opleves generelt et godt samarbejde med hjemmeplejen og 
visitationen. Alle gav udtryk for, at de er fleksible og hjælpsomme.  
Borgerne gav udtryk for, at den politiske beslutning om rengøring hver tredje uge er utilstrækkelig. Der var ingen af borgerne, 
der havde indkøbt en robotstøvsuger. Generelt problematiserede borgerne den manglende støvsugning.  
Tilsynet tjekkede ved hvert besøg, om borgeren havde modtaget en skriftlig afgørelse på den visiterede hjælp. Der var kun tre ud 
af femogtyve borgere, der var klar over hvilken hjælp, de var bevilliget. Størstedelen af borgerne havde ikke adgang til E-boks og 
få anvender computer/ IPad. Tilsynet har på baggrund af ovenstående givet fire teams ”bemærkning” på, at borgerne ikke har 
fået en skriftlig afgørelse på den hjælp de er bevilliget. Endvidere har tilsynet kommet med anbefalinger til udvikling se s. 3.  
 
Borgercitater: 
”De holder de faste tidspunkter, hvis ikke så ringer de” 
 ”Hjemmeplejeordningen er velfungerende, jeg kontakter planlæggeren, hvis der er noget, der skal ændres” 
”Vi finder ud af det” 

3.3 Tandstatus/mundpleje/omsorgstandleje 
De fleste af borgerne klarede selv mundhygiejne og tandbørstning. Det var meget individuelt, hvor ofte eller hvorvidt borgerne 
gik til tandlæge. Tilsynet oplevede flere borgere, der kunne profitere af Omsorgstandplejen, som ikke var visiteret. Tilsynet har 
givet anbefalinger til dette område se s. 3. 

3.4 Observation af borger og hjem 
Generelt var borgerne velsoignerede, og der var rent og ryddeligt i borgernes hjem. Hos en borger fandt tilsynet, at borgerens 
fremtoning såvel fysisk som sundhedsmæssig var dårlig. 
 

4. Dokumentation i Cura 
Vesthimmerlands Kommune har i 2018 implementeret et nyt dokumentationssystem/journalsystem – Columna Cura. Denne nye 
it-løsning har kostet mange kræfter ude i hjemme- og sygeplejen, nye arbejdsgange og en del frustrationer.  
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Alle teams, tilsynet har besøgt, har alle kunne berette om vanskeligheder, udfordringer, frustrationer og manglende færdigheder 
og fortrolighed blandt brugerne.  
Medarbejderne arbejder med at blive dygtigere på hver sin måde, der er foregået undervisning og sidemandsoplæring på 
forskellige niveauer. Der er i alle teams tilknyttet nøglepersoner/superbrugere.  
Tilsynet er af den generelle oplevelse, at der er et stykke vej endnu, inden alle teams er landet på alle parametre i forhold til det 
nye it-system.  
Tilsynet har givet ”bemærkning” på mangelfuld dokumentation til fire teams.    
De fire teams er blevet bedt om at lave en handleplan for det pågældende kvalitetsbrist og sende handleplanen til 
konsulenterne hos Hjortshøj Care og til Per Nielsen Elb.  

4.1 Sundhedsfaglig dokumentation  
Tilsynet har fundet kvalitetsbrist på flere målepunkter: ”døgnrytmeplan”, ”helbredstilstande”, ”funktionsevnetilstande” og 
”livshistorier”. Fem teams har fået ”bemærkning” i relation til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet fandt mangelfuld 
dokumentation eller ingen dokumentation på de ovennævnte målepunkter.  
Tilsynet har endvidere givet anbefalinger til udviklingspotentialer inden for målepunkter omhandlende sundhedsfaglig 
dokumentation (se s. 3). Anbefalingerne handler primært om, at der skal arbejdes målrettet med at få ajourført 
dokumentationen hos den enkelte borger i Cura, og at der bør nedskrives en lokal instruks for hvad/hvor, der dokumenteres i 
Cura og hvem der er ansvarlig for dokumentationen.   
Det skal nævnes, at vi ved mange opslag så overførte data i forbindelse med overgangen til Cura. Disse data var forældede og 
flere kunne ikke redegøre for, hvor disse data stammede fra. 

4.2 Patientrettigheder 
Tilsynets generelle opfattelse var, at få hjemme- og sygepleje teams havde dette målepunkt opfyldt. Der er i forbindelse med 
implementering af Cura oprettet forskellige former for ”samtykke” (4-5 erklæringer). Her nævnes bl.a. ”habilt samtykke”, 
”samtykke til videregivelse af oplysninger, m.v. Der spores generelt lidt tvivl i personalegrupperne omkring ansvar for 
indhentning af samtykke, hvor det dokumenteres, og hvilke der skal indhentes. Tilsynet fandt, at der kun var 5 ud af 25 opslag, 
hvor der var indhentet samtykke.  
Målepunktet er taget med under ”bemærkninger” på alle teams, der har fået bemærkning på sundhedsfaglig dokumentation.  
 

5. Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 

5.1 Faglige fokuspunkter/ særlige indsatsområder  
Ved hvert tilsynsbesøg blev der afholdt dialogmøde med ledere og medarbejdere ud fra målpunkterne, jf. bilag 2. 

5.1.1 Rehabilitering 
Personalet angiver generelt at have fokus på den rehabiliterende tilgang og lader borgeren klare de funktioner, de kan selv og 
støtter op, hvor der er et behov. Det drøftes i teams, hvordan borgerne motiveres til at klare mest muligt selv. Der er nuværende 
i kommunen 15 medarbejdere inddraget i et rehabiliteringsprojekt. De arbejder med hverdagsrehabilitering, træning af daglige 
færdigheder og brug af hjælpemidler.  
Generelt oplever personalet, at borgerne har de nødvendige hjælpemidler ellers fremskaffes disse. Der nævnes udfordringer 
med manglende hjælpemidler i forbindelse med udskrivelse fra hospital op til en weekend. Der gives udtryk for, at der er lang 
ventetid på hjælpemidler ved akut opstået situationer, men at ventetiden fremskyndes, hvis der er tale om et APV- 
hjælpemiddel eller terminal borger. Tilsynet har givet en anbefaling omhandlende hjælpemidler se s. 3.  
 
Personale citater:  
”Personalet i teamet oplever, at de er blevet bedre til at arbejde rehabiliterende” 
”Det sidder på ryggraden, at borgeren skal klare mest muligt selv” 
 

5.1.2 Visitering af hjælp 
Personalet oplever, at borgerne får den hjælp de har brug for. Personalet ved, at der sendes en afgørelse på bevilling af hjælp til 
borgeren. De ser ikke bevillinger hos borgeren og har ikke selv læst dem. De udtrykker, at ingen borgere kan finde ud af det med 
e-boks, kun få. (Se anbefalinger s. 3) 
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Generelt reagerer personalet på, når borgerens behov for hjælp ændrer sig. De dokumenterer – laver et notat og giver 
tilbagemelding til deres planlægger/leder og visitationen. 
Tilsynet fandt, at ved aflysninger af hjælpen, noteres en afvigelse. Borgeren bliver tilbudt erstatningshjælp, hvis borgeren ønsker 
dette.  

5.1.3 Tandstatus/mundpleje/omsorgstandpleje 
De fleste borgere klarer selv mundhygiejne og hos borgere med behov for støtte eller hjælp til mundpleje, fremgår dette af 
besøgsplanen. Personalet oplever, at det er meget individuelt på hvilken måde borgerne prioriterer deres tænder.  
Tilsynet oplever varierende samarbejde med kommunens tilbud – omsorgstandplejen. Kun to teams har samarbejde med 
omsorgstandplejen. Derfor har tilsynet givet anbefalinger om, at der sættes fokus på hvilken hjælp omsorgstandplejen kan 
tilbyde i de forskellige teams i kommunen. (Se s. 3)  

5.1.4 Kompetencer 
Der gives generelt udtryk for, at nyt personale får en formaliseret introduktion, og der gives plads til at være ny.  
Tilsynet erfarer, at personalet generelt oplever, at de har de kompetencer, der er behov for, og der gives mulighed for at deltage 
i relevante kurser. Det opleves vanskeligt for de private leverandører, da de ikke har fået samme mulighed for at deltage i de 
kommunale kurser.  
Social- og sundhedsassistenterne har været eller er i gang med et fem dages medicinkursus. Hjælperne har været på kursus i 
diabetes og sårpleje.  
Der gives ved dialogmøderne udtryk for, at kompetenceskemaerne er kendt for alle og delegeringsskemaer udfyldes og er 
synlige.  
Tilsynet kan ud fra samtlige tilkendegivelser fra hjemme- og sygepleje teams konstatere, at der foreligger 
rekrutteringsproblemer i forhold til at få ansat SOSU personale og sygeplejersker. Man er ligeledes været nødsaget til at ansætte 
ufaglært arbejdskraft i de fleste teams. 
Tilsynet fandt et enkelt sted en introduktionsmappe, der trængte til at blive revideret og har givet en anbefaling til dette. (Se. s. 
3)   

5.1.5 Retningslinjer / instrukser 
Alle er bekendt med ”retningslinje for korrekt håndhygiejne” og følger disse i hverdagen. I nogle af teamene har der lige været 
afholdt fælles undervisning i håndhygiejne, og SSH `erne skal på kursus i håndhygiejne til efteråret 2019. Personalet har sprit 
med i lommerne og i bilerne. Alle har uniformer på og ingen bærer ure og ringe.  
Hvad angår dokumentationen i Cura oplever personalet generelt, at de er blevet bedre til at dokumentere, men der er stadig ”et 
stykke vej” inden man er i mål. Der mangles en lokal instruks for dokumentationen i Cura på kommunalt niveau Jvf. side 3.  
Medicinhåndteringen blev gennemgået ved dialogmøderne. Personalet var orienteret om den skriftlige ”instruks for medicin- 
administration”, og de oplevede at følge den i hverdagen. Fx hvem der har kompetence til dosering, tjek af medicinen inden den 
udeleveres. SSA `erne skal på kursus i medicinhåndtering efteråret 2019. Tilsynet har givet en anbefaling på, at private 
leverandører også får adgang til Vest Himmerlands retningsgivende dokumenter se s. 3. 

6. Samlet vurdering af tilsynsbesøgene 
Af bilag 1 fremgår beskrivelse af kategoriseringerne: Ingen ”bemærkninger” og ”bemærkninger”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
2018 

 
2019 

Hjemme- og sygeplejen Aalestrup   

Himmerlands Hjemmeservice   

Hjemme- og sygeplejen Farsø   

Hjemme- og sygeplejen Aars   

Hjemme- og sygeplejen Løgstør   
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Bilag 1 - Samlet vurdering efter tilsynsbesøg  
Efter tilsynsbesøget laves en samlet vurdering baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Kategorisering 
sker på baggrund af en samlet vurdering af den faglige indsats med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der 
bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.  
Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til leverandøren om at udarbejde og fremsende 
en handleplan for, hvordan leverandøren vil følge op på uopfyldte målepunkter. 
 

Kategori Uddybende beskrivelse 

Ingen bemærkninger Tilsynets fund giver ikke anledning til bemærkninger.  
 

Bemærkninger Tilsynets fund giver anledning til bemærkninger. 
 
Der er fundet mangler som giver anledning til at der udarbejdes en tids - og 
handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på pågældende 
mangler.  
 
Handleplanen sendes til: Afdelingschef Pleje og Seniorservice Per Nielsen Elb og 
tilsynsførende konsulenter Mette Hjortshøj / Mette Riisberg Evald. 
 

Betydende mangler Tilsynet har fundet betydende mangler. 
 
Der er fundet betydende mangler som giver anledning til at der indenfor X dage 
udarbejdes en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op 
på manglerne. 
 
Der skal tages kontakt til Afdelingschef Pleje og Seniorservice Per Nielsen Elb som 
kan være behjælpelig med sparring i udarbejdelsen ag handleplanen. 
 
Handleplanen sendes til: Afdelingschef Pleje og Seniorservice Per Nielsen Elb og 
tilsynsførende konsulenter Mette Hjortshøj / Mette Riisberg Evald. 
 

Kritisable forhold Tilsynet har fundet kritisable forhold. 
 
Der er fundet kritisable forhold, som giver anledning til at der straks påbegyndes 
udarbejdelse af en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at 
rette op på manglerne. 
 
Den tilsynsførende tager straks kontakt til Afdelingschef Pleje og Seniorservice Per 
Nielsen Elb, som vil være behjælpelig med at iværksætte de fornødne tiltag. 
 
Handleplanen sendes til: Afdelingschef Pleje og Seniorservice Per Nielsen Elb og 
tilsynsførende konsulenter Mette Hjortshøj / Mette Riisberg Evald. 
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Bilag 2 - Beskrivelse af målepunkter leverandørtilsyn 2019 
 
Borgeroplevet kvalitet 
 

Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 
 
Faglige fokusområder og 
særlige fokuspunkter 2019 

Uddybning af målepunkt 

Rehabilitering  
Vedligeholdelse af færdigheder i daglige 
gøremål 
 

Borgeren oplever at blive inddraget i de daglige gøremål, så han/hun 
kan vedligeholde sine færdigheder.  

Kommunikation 
 

Borgeren oplever god og ligeværdig kommunikation med 
personalet. 
 

Hjælpemidler 
 

Borgeren har de nødvendige hjælpemidler til at klare dagligdagen. 

Visitation af hjælp  
Overensstemmelse mellem modtaget hjælp 
og bevilget hjælp.  
 

Borgerens forventningsafstemning. Indsatsen lever op til den hjælp 
borgeren har fået bevilget.  

Afgørelse for visiterede hjælp i e-boks.  
  

Borgeren har modtaget afgørelsen fro den visiterede hjælp i sin e-
boks og har læst den.  
 

Præcision i indsatsen 
 

Borgeren oplever, at personalet generelt kommer på de aftalte 
tidspunkter.  
 

Ved aflysning får du da besked og tilbydes du 
erstatningshjælp?  
 

Borgeren får besked om aflysning og tilbydes erstatningshjælp.  

Ændringer i indsats 
 

Borgeren oplever god kontakt til hjemmeplejen/visitationen, hvis 
der er behov for ændringer i plejen/hjælpen.  
 

Kvaliteten af indsatsen 
 

Personalet som kommer hos borgeren, kender sin opgave hos 
borgeren og er en god hjælp for borgeren.  
Personalet er omsorgsfulde.  

Tandstatus/mundpleje/ 
omsorgstandpleje 

 

Tandstatus/mundpleje/omsorgstandplejen 
 

At borgeren får tilbudt hjælp ved dårlig tandstatus og hvis borger 
har svært ved at opretholde god mundhygiejne.  
At borgeren tilbydes hjælp til at konsultere tandlæge eller visiteres 
til omsorgstandplejen.  

Observation af borger og hjem  
Observation af borgeren og hjemmet.  
 

Borgernes egenomsorgsniveau observeres med fokus på 
fremtoning, såvel psykisk som fysisk. Egenomsorgsniveauet vurderes 
acceptabelt.  
Hjemmet rengøringsstandard vurderes acceptabel.  
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Dokumentation i Cura 
 

Målepunkter  
Dokumentation 

Uddybning af målepunkt 

Sygdomme/diagnoser (generelle oplysninger)  
 

Der er en opdateret beskrivelse af borgerens sygdomme, samt af 
hvem der er ansvarlig for opfølgning og kontrol.  
 

Livshistorie 
 

Der er udarbejdet en livshistorie med en beskrivelse af borgerens 
vaner og ønsker.  
 

Funktionstilstande (5 tilstande vurderes 1-4: 
praktiske opgaver, samfundsliv, egenomsorg, 
mobilitet, mentale funktion) 
 

Borgeren er udredt med relevante funktionsevnetilstande.  

Helbredstilstande / 12 tilstande 
 

Borgeren er udredt med relevante sundhedsfaglige tilstande og 
tilhørende visiterede indsatser.  
 

Besøgsplan (døgnrytmeplan)  
 

Der er udarbejdet døgnrytmeplan med afsæt i de udredte 
funktionsevnetilstande.  
Døgnrytmeplanen beskriver, hvordan der arbejdes med afsæt i 
borgerens ressourcer, og hvor der er et rehabiliterende sigte.  
 

Informeret samtykke 
 

Der er beskrevet, om borgeren er i stand til at give informeret 
samtykke, eller hvem der evt. Har stedfortrædende samtykke.  

 
Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
 

Målepunkter  
Medarbejderoplevet kvalitet 
 
Faglige fokuspunkter og 
særlige indsatsområder 2019 

Uddybning af målepunkt 

Rehabilitering  
Rehabiliteringsforløb § 83a Der arbejdes med afsæt i helhedsorienterede og tværfaglige 

rehabiliteringsforløb med afsæt i borgerens egne mål til borgere 
med behov for rehabilitering.  
Der arbejdes med et rehabiliterende sigte i målfastsættelsen for 
den personlige og praktiske hjælp til borgeren.  
 

Hjælpemidler 
 

Borgeren har de nødvendige hjælpemidler. Personalet ved 
hvordan hjælpemidler rekvireres og oplever ikke større ventetid.  

Visitering af hjælp  
Overensstemmelse mellem modtaget hjælp 
og bevilget hjælp.  
 

Personalet oplever borgerne generelt får den hjælp de er visiteret 
til.  

Afgørelse for visiterede hjælp i e-boks.  
 

Personalet kender til arbejdsgangen for afgørelsen for visiterede 
hjælp til en borger. At denne afgørelse sendes til borgeres e-boks. 
Afgørelsen kan evt. Findes i borgeres hjem.  
 
 

Samarbejde med visitationen Personalet giver en tilbagemelding til visitationen/leder, når en 
borgers behov ændrer sig.  
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Aflysninger/erstatningshjælp 
 

Der tilbydes borgerne erstatningshjælp, når besøg hos borgeren 
aflyses.  
 

Tandstatus/mundpleje/omsorgstandpleje  
Mundpleje/mundplejeplan Der er systematisk fokus på mundpleje hos borgere, der har behov 

for det og der laves plan for dette. Borgerens mundplejeplan 
dokumenteres i journalen.  
 

Tandstatus - omsorgstandplejen 
 

Personalet har en fornemmelse af borgerens tandstatus generelt.  
At borgere tilbydes tilknytning til omsorgstandplejen, hvis ikke de 
selv kan besøge privat tandpleje/tandlæge.  

Kompetencer   
Introduktion Der arbejdes systematisk med introduktion af nye kolleger og der 

er afsat den fornødne tid til oplæring og introduktion.  
Kompetenceudvikling 
 

Personalet har de nødvendige kompetencer til at løse deres 
opgaver.  
 
Det arbejdes systematisk med kompetenceudvikling i relation til 
faglige områder Ex. Hygiejne, dokumentation, medicin osv.  
 
Personalet kan give udtryk for områder, hvor der kan sættes fokus 
på kompetenceudvikling.  
 

Medarbejderens ansvar og kompetencer 
 

Leverandøren har en skriftlig instruks for relevante 
sygeplejefaglige indsatser, der beskriver medarbejderens ansvar 
og kompetencer.  

Rekrutteringsproblemer 
 

Der er udelukkende ansat uddannet personale.  

Retningslinjer/Instrukser  
Håndhygiejne  
 

Personalet er bekendt med retningslinjer for korrekt håndhygiejne 
og følger disse i det daglige arbejde.  

Dokumentation og Cura 
 

Kender retningslinje for korrekt dokumentation og følger disse.  
Kender og anvender dokumentationssystemet Cura.  

Medicinadministration Personalet kender instruks for medicinadministration og følger 
denne.  

 


