Distrikt Midt Vest. Plejehjemmet Sct Olaf

Emne:

Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn

Til:
Kopi til:

Lene Sommer Jepsen, plejechef
Anette Secher. Forvaltningschef
Jonna Madsen. Driftschef
Tune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg
Jens Lassen. Kontorchef i afd. for sundhed
Elin Kallestrup. Kvalitetschef
Poul Martin Christensen. Digitalisering

Den 23/6 2021
Anmeldt opfølgende kommunalt tilsyn d. 22/6 2021
Plejehjemmet har 50 plejeboliger, aktuelt 48 beboede
Tilsynet har besøgt 4 borgere
Samlet vurdering
Større forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceniveau
og kvalitet
Der ses markant forbedring i de tilfælde hvor der som igangværende indSagsbeh.:
sats, er foretaget tværfaglig opsamling og indsats.

Tilsynschef Sus Freundt

Følgende temaer vurderes til kvalificering:
Magistratsafd.
Inddragelse
Lytte ind til ønsker / mål
Sundhed og Omsorg,
Opfølgning i.f.t. personlige mål / ønsker
Strategi & Udvikling
Afdækning af ønsker for ”den sidste tid”
Rådhuset, vær 459
Besøgsplaner
Tilgangs beskrivelser + specifikke opmærksomheder
8000 Århus C
Justeringer / rettelser /opdateringer
Ernæring
Berigelse af måltider – alternativ til prodrik
Direkte telefon:
Hjælp til selvhjælp i.f.t. selv administration
29209787
Renhold
Kørestol / gulv (1)
Adfærd og kultur Opmærksomhed på objektivitet i dokumentation
e.mail sof@aarhus.dk
Plejefagligt
Habilitetsvurdering (1)
Kørsels bevilling (læge /speciallæge)
Magtanvendelse / omsorgspligt i.f.t. iværksatte initiativer– trædemåtte / sengeheste
Besøgsven
Faldanalyse ved gentagne fald + faldforebyggelses indsatser
Evt. Socialfaglig handleplan ved adfærdsudfordringer
Faglig refleksion ved vægtforskydning
Kognitionsafklaring og handling
Træning:
Obs. mål / indsats evt. revurdering
Evt. øget fokus på kognitiv træning
Dokumentation: Fokus på den ”røde tråd”, undgå gentagelser og divergerende
oplysninger, med samtidig fokus på den nødvendige dokumentation.
Brug validering /eksemplificering. Mangler er drøftet
Bemærkninger indenfor:
o Praksis jf. aftalt indsats (støttestrømper (1) / medicingivning (1)
o Vejning jf. retningslinje
o TOBS jf retningslinje
Personale og kvalitetskonsulent fra Kvalitet og Borgersikkerhed har deltaget i gennemgang på tilsynsdagen.
Der foretages opfølgende tilsyn d. 2/12 2021
Med venlig hilsen
Sus Freundt
Tilsynschef

