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Handleplan ifm. Ældretilsyn på Engparken juli 2020 

Forklaring til initialer: 

Sygeplejerske, Gitte Haupt= GH 

Sygeplejerske, Pernille Anna Knudsen = PAK 

Distriktsleder, Dorthe Vogt Rasmussen = DVR 

Leder, Connie Farsinsen = CF 

Demensnøglepersoner, Jette Høgh, Heidi Nissum Moll, Vibeke Sørli Sørensen 

Uddrag = Uddrag fra Ældretilsynets rapport  

IBK = Ikast-Brande Kommune 

 

Målepunkt Henstilling 

 

Indsats Tidsplan for implemen-

tering af indsatsen 

Ansvarlig 

i daglig drift 

Udført Ledelsesmæssig 

tilsyn 

1.1 Borgernes selv-

bestemmelse og livs-

kvalitet 

 

1.1 A At borgeren ople-

ver selvbestemmelse, 

indflydelse og medind-

dragelse i eget liv 

 

 

 

 

At borgerens selvbestemmelse, 

indflydelse og medinddragelse i 

eget liv sikres bedst muligt, såle-

des at dette understøttes bedst 

mulig i relation til plejeenhedens 

procedurer og arbejdsgange (må-

lepunkt 1.1) 

 

Uddrag: Én ud af fire borgere 

tilkendegav at opleve forholdsvis 

lang responstid i forbindelse 

med anvendelse af kaldesystemet 

mht. at få hjælp fra medarbej-

derne 

 

 

 

På personalemøde d. 12.08.20 

blev det præciseret, hvor vig-

tigt det er, at alle medarbej-

dere reagerer på viderestillede 

kald, således borgere får en 

opfattelse af at deres kald ik-

ke er blevet hørt.  

 

Hvis en medarbejder får et 

kald fra en borger i en anden 

plejeenhed, så er det fordi, 

kaldet er viderestilles i huset. 

Det betyder, at der er en bor-

ger, som fortsat ikke får hjælp 

og en kollega, som har brug 

for hjælp til at reagere på kal-

det.  

Der arbejdes med personcen-

treret omsorg og for at skabe 

trøst og mening for borgerne 

 

 

 

Indsatsen er igangsat i 

august 2020 og består i, 

at der dagligt er dialog ift. 

kald fra borgere og sam-

arbejde omkring reaktion 

på kald.  

  

 Der følges op på 

dokumentationen 

i det daglige ar-

bejde og vurderes 

på overholdelse 

af arbejdsgange-

ne  

 Det drøftes og 

vurderes hvordan 

det går med do-

kumentationen 

ved Personale-

møder 

 

 

 

PAK og GH og le-

delsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

Implementeret 

ultimo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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kigger medarbejderne kort ind 

til den, kaldet kommer fra og 

siger, at de har hørt kaldet og 

vender tilbage lige om lidt.  

 

Udvalgte medarbejdere guider 

og understøtter kollegerne i at 

dokumentere under de tilføje-

de overskrifter og fraser for at 

skabe den røde tråd i doku-

mentationen. 

 

 

Igangsat juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Borgernes trivsel 

og relationer 

2.A2 At pårørende ople-

ver at blive inddraget, 

og at der bliver lyttet til 

dem i overensstemmel-

se med borgerens øn-

sker og behov 

 

 

At plejeenheden sikrer, at der hos 

borgere med kognitive funkions-

nedsættelser (herunder demens), 

psykisk sygdom, og/eller misbrug 

forefindes beskrivelser af hjælp, 

omsorg og pleje af borgeren i re-

levante situationer (målepunkt 

3.1) 

Uddrag: Én pårørende ud af to 

oplevede ikke i tilstrækkeliggrad 

at blive inddraget i forhold til 

borgeren. 

 

 

 

Det er italesat på Personale-

møder, at pårørende er en 

ressource jf. IBK pårørende-

politik.  

Der er øget fokus på at være i 

løbende dialog med de pårø-

rende, at have en personcen-

treret tilgang til pårørende for 

at opbygge tættere relationer. 

Der lyttes til de pårørendes 

ønsker og behov for at for-

ventningsafstemme ift. det 

fremtidige samarbejde. 

Metoden er  

 at invitere til en åben 

dialog ved indflyt-

ningssamtalen 

 at invitere pårørende 

til en løbende dialog 

 at invitere til samta-

le, hvis der opstår si-

tuationer, der kræver 

en drøftelse mellem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øget fokus ift. pårørende-

samarbejde igangsat au-

gust 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demensnøgleper-

soner, 

borgerkontaktper-

son, 

PAK og GH 

 

 

 

 

 

 

August 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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medarbejdere og på-

rørende jf. IBK pårø-

rendepolitik 

 Oplæg ved Anna Aa-

mand, genrontopsy-

kolog, som lagde 

vægt på, at pårøren-

de er vigtige samar-

bejdspartner, som 

inddrages for at ska-

be mest mulig trivsel 

for borgerne. Anna 

Aamands oplæg på 

Personale-mødet d. 

12.08.2020 om pårø-

rendesamarbejde og 

medarbejdernes for-

skellige roller ift. på-

rørende ægtefæl-

le/partner og familie-

dynamikker 

 

 Kontaktpersonsord-

ning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentationsindsats:  

PAK og har tilføjet overskrifter 

og fraser i dokumentationssy-

stemet under motivation, va-

ner og ressourcer (for at ska-

 

 

 

12.08.2020: Anna Aa-

mand, gerontopsykolog, 

underviste medarbejderne 

i 

 

 værktøjer ift. pri-

vat, personlig vs. 

faglig kommuni-

kation med pårø-

rende 

 viden om dyna-

mikker i ægte-

skaber/parforhold 

og familier  

 

 

 

 

 

Alle borgere vil få tildelt en 

borgerkontaktperson ift. 

pårørendesamarbejde. 

Vedkommende deltager i 

indflytningssamtalen og 

skal efterfølgende have til 

opgave at understøtte det 

gode samarbejde med på-

rørende. 

Igangsættes ultimo 2020 

 

 

Igangsat august til ultimo 

2020 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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be den røde tråd og dokumen-

tationen.  

Der er oprettet et link, så va-

ner popper op under besøgs-

plan. Der er også oprettet et 

link til indflytningssamtalen i 

besøgsplanen. Dette for at 

sikre, at medarbejderne får 

den viden, de har brug for, 

om borger ved at læse be-

søgsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Målgrupper og me-

toder 

3.1 Borgere med kogni-

tive funktionsnedsættel-

ser, psykisk sygdom 

og/eller misbrug  

 

 

At plejeenheden sikrer, at æn-

dringer i borgerens fysiske 

og/eller psykiske funktionsevne 

og helbredstilstand samt opfølg-

ning herpå fremgår af dokumen-

tationen (målepunkt 3.3) 

Uddrag: I to ud af tre journaler 

var mangelfulde beskrivelser af 

hjælp, omsorg og pleje af borge-

ren i relevante situationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over det, medarbejderne 

redegjorde for mundtligt ifm. 

tilsynet er der implementeret 

flg. indsats: 

For at udfærdige fyldestgø-

rende beskrivelser har PAK 

udformet en struktur i doku-

mentationssystemet med 

overskrifter og fraser for at 

skabe den røde tråd i doku-

mentationen. Dette for at be-

skrive den hjælp, omsorg og 

pleje borgeren har behov for 

bl.a. motivation, vaner, res-

sourcer og triggere.  

 

PAK har undervist Engparkens 

SSA i opbygning og brug af 

FSIII samt hvordan en faglig 

vurdering af funktionsevnetil-

stand dokumenteres.  

 

Som nævnt i rapporten er ne-

denstående indsatser i gang: 

 

 

 

Juli 2020 

 

Det sikres, at dokumenta-

tionen er fyldestgørende 

ved at  

 den nye struktur 

lægges ind i alle 

borgeres journal 

 der følges op på 

dokumentationen 

i det daglige ar-

bejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAK og GH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 

2020 
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 fastlagte mødefora 

med undervisning 

ved plejeenhedens 

fast tilknyttede læge 

 

 fast struktur for be-

boerkonferencer 

 

 

 

 

 

 medarbejderne har 

modtaget undervis-

ning i personcentre-

ret omsorg og rede-

gjorde for en fælles 

faglig forståelses-

ramme i forhold til 

den personcentrere-

de tilgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der er aktuelt igang-

sat en proces med 

øget fokus på fore-

byggelse af magtan-

vendelse i samarbej-

der med demenskon-

 

Er i gang 

 

 

 

 

Der afholdes beboerkonfe-

rence i hver afdeling efter 

behov.  

 

 

 

 

Fra 2017-2019 deltog alle 

medarbejdere på Ikast-

Brande Kommunes pleje-

centre i ”Kompetenceud-

viklingsprojekt – Et vær-

digt liv med demens” med 

udgangspunkt i Tom 

Kitwoods omsorgsteori.  

Pt. er der nye forløb om 

personcentreret omsorg i 

AMU-regi, med deltagelse 

af de medarbejdere, som 

endnu ikke har deltaget i 

det praksisnære aktions-

læringsforløb. Alle medar-

bejdere følger ABC de-

mens e-learning som op-

takt til kurset. 

 

 

Igangsat d.19.08.2020 

Opfølgningsmøde 

d.03.09.2020 mellem PAK 

og kommunens demens-

konsulent 

 

 

 

 

 

 

 

Demensnøgleper-

soner og borger-

kontaktpersoner 

evt. relevante 

fagpersoner ind-

drages ad hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

Er implemen-

teret 

 

 

 

 

 

Kurser udby-

des fortsat, 

når der an-

sættes nye 

medarbejdere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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sulent, Tina Lunds-

gaard-Leth, for at 

sikre balancen mel-

lem borgernes selv-

bestemmelsesret og 

den faglige vurdering 

af, hvornår der er ri-

siko for omsorgs-

svigt. 

 

 

  Hos en borger med de-

mens som anvendte 

alarm-og plejesystem 

ved gåtur manglede en 

fyldestgørende beskri-

velse af proceduren ved-

rørende dette. 

 

 

Ift. alarm- og pejlesystemer 

er der foretaget en faglig vur-

dering af, at der er behov for 

tryghedsskabende tiltag for 

borger, pårørende og medar-

bejdere. I den aktuelle sag er 

funktionsevnetilstand opdate-

ret. 

På borgerens forside ligger 

der et opdateret signalement. 

Der er udarbejdet en arbejds-

gangsbeskrivelse ift. hvad 

medarbejderne skal foretage 

sig, hvis/når en borger har 

gps. Hver tredje måned eva-

lueres der på, om gps fortsat 

er i brug, PAK og GH opretter, 

indskriver, evaluerer og opda-

terer. Alle medarbejdere er 

ansvarlige for at læse signa-

lement hver dag og dokumen-

tere ændringer. 

Det er dokumenteret i besøgs-

planen, hvilke socialpædago-

giske personcentrerede til-

gange medarbejderne anven-

der for at forebygge, at bor-

geren forlader Engparken. 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAK og GH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 
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3.1 D At der hos borge-

re med kognitive funkti-

onsevnenedsættelser 

(herunder demens), 

psykisk sygdom og/eller 

misbrug forefindes be-

skrivelser af hjælp, om-

sorg og pleje af borge-

ren i relevante situatio-

ner 

 Hos en anden borger 

med alkohol problematik 

manglede en fyldestgø-

rende beskrivelse af den 

socialpædagogiske ind-

sats og procedure i for-

bindelse med at borge-

ren i perioder forlod ple-

jeenheden. 

 

I den aktuelle sag dokumen-

teres det, hvordan borger 

støttes i gode og dårlige peri-

oder og hvilke tegn, der er på, 

hvilken periode borger er i ift. 

alkoholforbrug. 

 

Samarbejde med demenskon-

sulent ift. forebyggende ind-

satser, der forebygger magt-

anvendelse 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

Igangsat d.19.08.2020 

Opfølgningsmøde 

d.03.09.2020 mellem PAK 

og kommunens demens-

konsulent 

PAK og GH Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

Løbende opfølgning på ledermøder 

mellem DVR og CF 

 

3.3 Fokus på ændrin-

ger i borgernes funk-

tionsevne og hel-

bredstilstand 

3.3 D At ændringer i 

borgerens fysiske 

og/eller psykiske funkti-

onsevne og helbredstil-

stand samt opfølgning 

her på fremgår af do-

kumentationen 

At plejeenheden sikrer, at æn-

dringer i borgerens fysiske 

og/eller psykiske funktionsevne 

og helbredstilstand samt opfølg-

ning herpå fremgår af dokumen-

tationen (målepunkt 3.3) 

Uddrag: I en ud af tre journaler 

var der ikke beskrevet opfølgning 

på ændring i borgerens helbreds-

tilstand.  

 Hos en borger manglede 

beskrivelse af den pleje-

faglige indsats i relation 

til at sikre observation 

og opfølgning på pro-

blematik med hævede 

ben. 

Ift. den konkrete borger med 

hævede ben har sygeplejer-

skerne udarbejdet en plan, så 

det dokumenteres, hvornår en 

problematik er afsluttet, og 

hvad der skal til, for at indsat-

sen skal genoptages. Det do-

kumenteres også, hvis obser-

vation konverteres til anden 

type observation.  

Generelt er er tilkoblet speci-

fikke observationer til speci-

fikke problemstillinger via 

links i dokumentationssyste-

met. Det skaber retning i nu-

et, og det øger bevidstheden 

blandt medarbejderne om, 

hvor observationerne skal do-

kumenteres. Det understøtter 

den faglige udvikling og do-

kumentation, som sikrer, at 

der kontinuerligt bliver evalu-

ering på sygeplejefaglige pro-

blematikker. 

På den måde sikres det, at 

medarbejderne ved, hvor der 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

PAK og GH Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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skal dokumenteres og det sik-

rer systematik. 

3.4 Forebyggelse af 

funktionsevnetab og 

forringet helbred hos 

borgere 

3.4 D At social- og ple-

jefaglige indsatser med 

henblik på forebyggelse 

uplanlagt vægttab, 

tryksår, fald, dehydre-

ring, inkontinens og 

dårlig mundhygiejne er 

beskrevet 

At plejeenheden sikrer, at social- 

og plejefaglige indsatser med 

henblik på forebyggelse af uplan-

lagt vægttab, tryksår, fald, dehy-

drering, inkontinens og dårlig 

mundhygiejne fremgår af borge-

rens dokumentation (målepunkt 

3.4) 

Uddrag: I en ud af tre journaler 

manglede beskrivelse af den so-

cial og plejefaglige indsats i for-

hold til borgerens vægtproblema-

tik. 

 Hos en borger med svær 

overvægt manglede be-

skrivelse af den social-

pædagogiske indsats for 

at understøtte borgerens 

ønske om vægttab. 

På Engparken ernæringscree-

nes borgerne ud fra kommu-

nens instruks.  

Ernæringsplan ligger på forsi-

den ligesom signalement un-

der en standardiseret over-

skrift, så det er tilgængeligt 

for medarbejderne. 

Skabelon for ernæringsplan: 

Måltider i løbet af døgnet og 

andet:  

Plan for måltider  

- Morgenmad 

- Formiddagsmad 

- Frokost 

- Eftermiddagsmad 

- Aftensmad 

- Aftenkaffe 

- Natmad 

- Væske 

Andet:  

- Hvad bryder borger 

sig ikke om 

- Hjælpemidler 

- Hjælp af personale 

- Lejring 

- Socialt behov / trig-

gere 

- Optimal forhold i spi-

sesituation 

Ernæringsindsatser og restrik-

tioner evt. dysfagi og social-

pædagogiske tiltag dokumen-

teres under ovenstående 

punkter. 

Begreberne, identitet, tilknyt-

Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igangsat juni 2020 

 

 

 

 

 

PAK og GH 

borgerkontaktper-

son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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ning, inklusion, trøst og me-

ningsfuld beskæftigelser fra 

personcentreret omsorg ind-

arbejdes i dokumentationen. 

 

Kommende indsats:  

Ift. Den konkrete borger sæt-

tes der øget fokus på at skabe 

dialog med borgeren om øn-

ske om evt. vægttab. Opføl-

gende dialog tages med bor-

ger ift. forventningsafstem-

ning og ift. om vedkommen-

des ønsker opnås. Aftaler ved 

ændringer ift. døgnkostfor-

plejning dokumenteres i er-

næringsplanen og aftales med 

ernæringskontaktpersonen. 

Aftaler om eksempelvis moti-

on og hvordan borgeren kan 

støttes i at bevare motivatio-

nen dokumenteres i besøgs-

plan. Relevante samarbejds-

partnere inddrages.  

 

 

 

 

 

Igangsættes d. 

01.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsats fort-

sættes 

 

5 Procedurer og do-

kumentation 

 

5.1 Plejeenhedens do-

kumentationspraksis 

 

5.1 B At medarbejderne 

kender og anvender ple-

jeenhedens praksis for 

den social- og plejefag-

lige dokumentation 

 

 

 

 

 

 

At plejeenheden sikrer, at med-

arbejderne kender og anvender 

plejeenhedens praksis for den so-

cial- og plejefaglige dokumentati-

on (målepunkt 5.1) 

 

 

Uddrag: Den fastlagte praksis for 

 

 

 

 

 

 

Medarbejderne var opsøgende 

og fik ifm. tilsynet konstruktiv 

feedback, som var afsættet til 

straks at påbegynde imple-

mentering i plejeenheden ift. 

personcentreret omsorg. 

 

Se ovenstående kolonne un-

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

PAK og GH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 
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den social- og plejefaglige doku-

mentation var ikke fuldt imple-

menteret i plejeenheden i forhold 

til at sikre sammenhæng i den 

beskrevne hjælp, pleje og omsorg 

til borgeren. 

der punkt: 

1.1 A (s. 1) 

2.2A (s. 2) 

3.1D (s. 6) 

 

 

 

 

5.C 1 At borgernes ak-

tuelle ressourcer og ud-

fordringer er beskrevet i 

forhold til egenomsorg, 

praktiske opgaver, mo-

bilitet, mentale funktio-

ner, samfundsliv og ge-

nerelle oplysninger 

At plejeenheden sikrer, at borge-

rens aktuelle ressourcer og ud-

fordringer bliver beskrevet i for-

hold til egenomsorg, praktiske 

opgaver, mobilitet, mentale funk-

tioner, samfundsliv og generelle 

oplysninger (målepunkt 5.1) 

 

Uddrag: I en ud af tre journaler 

var borgerens aktuelle udfordrin-

ger ikke beskrevet. 

 Hos en borger med de-

mens var der ikke en 

opdateret og aktuel be-

skrivelse af borgerens 

udfordringer mht. nedsat 

orienteringsevne i for-

bindelse med situationer, 

hvor borgeren forlod ple-

jeenheden. 

I den aktuelle sag er borger-

nes udfordringer mht. nedsat 

orienteringsevne opdateret.  

Det er dokumenteret i be-

søgsplanen, hvilke socialpæ-

dagogiske, personcentrerede 

tilgange medarbejderen an-

vender for at forebygge, at 

borgeren forlader Engparken. 

Ift. alarm- og pejlesystemer 

er der foretaget en faglig vur-

dering af, at der er behov for 

tryghedsskabende tiltag for 

borger, pårørende og medar-

bejdere. På borgerens forside 

ligger der et opdateret signa-

lement.  

Generelt er der udarbejdet ar-

bejdsgangsbeskrivelse ift. 

hvad medarbejderne skal fo-

retage sig, hvis/når en borger 

har gps. Hver tredje måned 

evalueres der på om gps fort-

sat er i brug, sygeplejerskerne 

opretter, indskriver, evaluerer 

og opdaterer. Alle medarbej-

dere er ansvarlige for at læse 

signalement hver dag og do-

kumentere ændringer. 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Igangsat juni 2020 

PAK, GH og bor-

gerkontaktperson 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

Løbende opfølgning på ledermøder 

mellem DVR og CF 

 

5.C 2 At borgerens be-

hov for hjælp, omsorg 

og pleje er afdækket, og 

At plejeenheden sikrer, at borge-

rens behov for hjælp, omsorg og 

pleje bliver afdækket, og at afled-

I den aktuelle sag er der fore-

taget en faglig vurdering af, at 

der er behov for tryghedsska-

Juni 2020 

 

 

PAK og GH Juni 2020 
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at afledte social- og ple-

jefaglige indsatser er 

beskrevet 

te social- og plejefaglige indsatser 

bliver beskrevet (målepunkt 5.1) 

 

Uddrag: I to ud af tre journaler 

var mangelfulde beskrivelser af 

de afledte social- og plejefaglige 

indsatser i forhold til borgerens 

behov for hjælp, pleje og omsorg. 

 Hos en borger med de-

mens og nedsat oriente-

ringsevne, som anvendte 

alarm og plejesystem, 

ved gåtur, manglede der 

en fyldestgørende be-

skrivelse af den social-

pædagogisk indsats og 

proceduren vedrørende 

brugen af alarm- og pej-

lesystem.  

 

bende tiltag for borger, pårø-

rende og medarbejdere ift. 

alarm- og pejlesystemer. I 

den aktuelle sag er funktions-

evnetilstand opdateret. 

Det er dokumenteret i be-

søgsplanen, hvilke socialpæ-

dagogiske personcentrerede 

tilgange medarbejderne an-

vender for at forebygge, at 

borgeren forlader Engparken. 

 

PAK har undervist i Engpar-

kens SSA i opbygning af brug 

af FSIII samt, hvordan en fag-

lig vurdering af funktionsev-

netilstand dokumenteres.  

På borgerens forside ligger 

der et opdateret signalement. 

 

Der er udarbejdet arbejds-

gangsbeskrivelse ift. hvad 

medarbejderne skal foretage 

sig, hvis/når en borger har 

gps. Hver tredje måned eva-

lueres der på om gps fortsat 

er i brug, sygeplejerskerne 

opretter, indskriver, evaluerer 

og opdaterer. Alle medarbej-

dere er ansvarlige for at læse 

signalement hver dag og do-

kumentere ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Igangsat juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen 

fortsættes 

 

 

  

 Hos en anden borger 

med alkohol problematik 

manglede en fyldestgø-

rende beskrivelse af den 

socialpædagogiske ind-

Den aktuelle besøgsplan er 

opdateret, så det står beskre-

vet, at medarbejderne sam-

men med borger har aftalt, at 

hvis han er påvirket af alkohol 

og vil køre i bil, så minder 

Juni 2020 

 

 

 

 

 

PAK Juni 2020 
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sats og procedure i for-

bindelse med at borge-

ren i perioder forlod ple-

jeenheden. 

 

medarbejderne ham om, at 

det er til fare for ham selv og 

andre, og at de er forpligtet til 

at kontakte politiet. Dette so-

cialpædagogiske tiltag anven-

des for, at borger selv kan 

træffe beslutningen om ikke 

at køre bil i påvirket tilstand. 

Det er dokumenteret i be-

søgsplanen, at borger har 

egen bil og kørekort og lovligt 

kan færdes i bil i ædru til-

stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.C 3 At borgerens mål 

for personlig og praktisk 

hjælp samt rehabilite-

ringsforløb er dokumen-

teret 

At plejeenheden sikrer, at borge-

rens behov for hjælp, omsorg og 

pleje bliver afdækket, og at afled-

te social- og plejefaglige indsatser 

bliver beskrevet (målepunkt 5.1)  

I alle tre journaler var der man-

gelfulde beskrivelser af borgerens 

mål i relation til personlig og 

praktisk hjælp. 

PAK har tilføjet overskrifter og 

fraser i dokumentationssy-

stemet, så der er en rød tråd i 

dokumentationen med afsæt i 

de psykologiske behov i den 

personcentrerede omsorg til-

gang: Trøst, tilknytning, in-

klusion, identitet, meningsfuld 

beskæftigelse. 

Prioritering af borgernes øn-

sker, så der økonomiseres 

med borgerens ressourcer 

fremgår af besøgsplanen.  

Besøgsplanen beskriver, 

hvordan den personcentrere-

de tilgang er til den enkelte 

borger: Hvilke metoder bruger 

medarbejderne for at hjælpe 

borger med den daglige pleje 

og psykisk støtte.  

I de tilfælde hvor det kan væ-

re en udfordring at få lov til at 

hjælpe borgere med praktisk 

hjælp, er den personcentrere-

de tilgang beskrevet, som kan 

Igangsat juni 2020 
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virke ift. den enkelte borger. 

Eksempelvis: En mandlig bor-

ger, som ikke selv kunne give 

udtryk for, at han ikke ønsker 

hjælp til personlig pleje af 

mandlige medarbejdere. Dette 

erfarede medarbejdere ved at 

aflæse borgers reaktioner i 

form af udadreagerende, rå-

bende og afvisende adfærd. 

Kvindelige medarbejdere 

skabte derimod en tryg relati-

on, og kunne få lov til at 

hjælpe ham. Dette er skrevet 

i besøgsplanen for at skabe 

trygge relationer, undgå kon-

flikter og dermed sikre trivsel 

for borger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.C 4 At afvigelser fra 

de social- og plejefagli-

ge indsatser er doku-

menterede 

At plejeenheden sikrer, at be-

grunde afvigelser af de social- og 

plejefaglige indsatser i dokumen-

tationen 

(målepunkt 5.1) 

 

Uddrag: I en ud af tre journaler 

var der en mangelfuld dokumen-

tation i forhold til afvigelse i den 

social- og plejefaglige indsats. 

Eksempelvis var der hos en bor-

ger registreret en markant afvi-

gelse i forbindelse med vægtregi-

strering. Det var ikke muligt at 

fremfinde den faglige vurdering i 

forhold til denne afvigelse. 

Det fremgår tydeligt i doku-

mentationssystemet, når en 

observation om konverteres 

for at kunne filtrere for ek-

sempelvis vægtøgning. Der er 

tilkoblet specifikke observati-

oner til specifikke problemstil-

linger via links i dokumentati-

onssystemet. Det skaber ret-

ning i nuet, og det øger be-

vidsthed i medarbejdergrup-

pen om, hvor observationerne 

skal dokumenteres. Det un-

derstøtter den faglige udvik-

ling og dokumentation, som 

sikrer, at der kontinuerligt 

sker evaluering af sygepleje-

faglige problematikker. 

På den måde ved medarbej-

derne, hvor i dokumentations-

Juni 2020 
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systemet, der skal dokumen-

teres, og det sikrer systema-

tik.  

6.1 Aktiviteter og re-

habilitering 

 

6 2A. At borgeren og 

eventuelt pårørende op-

lever, at de færdighe-

der, borgeren har brug 

for i sine daglige gøre-

mål er en del af genop-

trænings- og vedlige-

holdelsestræningsforlø-

bet 

At plejeenheden sikrer, at de 

færdigheder, borgeren har brug 

for i sine daglige gøremål, er en 

del af genoptrænings- og vedli-

geholdelsestræningsforløbet (må-

lepunkt 6.2) 

Uddrag: En ud af to pårørende 

oplevede ikke at borgerens fær-

digheder blev understøttet med 

vedligeholdelsestræning gennem 

brug af træningselement. 

Medarbejderne kunne mundtlig 

redegøre for dette. 

Vedligeholdende træning blev 

understøttet gennem brug af 

træningselementet. Det var 

ikke tydeligt i dokumentatio-

nen, da det ikke blev doku-

menteret i dagligdagsobserva-

tioner. Dokumentationen lå i 

borgerens ydelser.  

PAK har bragt problematikken 

op i dokumentationssystem-

gruppen i kommunen, som 

består af repræsentanter fra 

alle enheder i organisationen 

Sundhed & Ældre. 

Dette for at skabe fokus på, at 

det er nødvendigt at indlede 

et tættere, formaliseret sam-

arbejde med de trænende te-

rapeuter, for at få udarbejdet 

en arbejdsgangsbeskrivelse 

for dokumentation, således at 

plejeenhederne kan læse te-

rapeuternes træningsnotater - 

herunder indsatser, evaluering 

og planlægning. På den måde 

sikres det, at Engparkens er-

goterapeut og medarbejderne 

understøtter borgernes træ-

ningsforløb mht. opfølgning og 

inddragelse af relevante træ-

ningselementer i den daglige 

hjælp, pleje og omsorg. 

 

Indsats igangsat ved møde 

i dokumentationssystem-

gruppe efterår 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAK, GH, DVR 

 

Ultimo 2020 Løbende opfølgning på ledermøder 

mellem DVR og CF 

6.A2. At borgeren ople-

ver at have mulighed 

At plejeenheden sikrer, at bor-

gerne har mulighed for at deltage 

Ledelsen og medarbejderne 

oplyste, at der pt. ikke udby-

Marts 2020 
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for at deltage i me-

ningsfulde aktiviteter 

i meningsfulde aktiviteter (måle-

punkt 6.3) 

En ud af fire borgere tilkendegav, 

at der aktuelt ikke var mulighed 

for at deltage i meningsfulde ak-

tiviteter i plejeenheden. 

des fælles aktiviteter på sæd-

vanlig vis grundet Covid 19.  

 

 I fravær af fælles ak-

tiviteter for borgerne 

var der aktiviteter i 

de enkelte plejeen-

heder. Formålet var 

at sikre meningsfuld 

beskæftigelse, til-

knytning og inklusion 

samtidig med imple-

mentering af ret-

ningslinjer for hånd-

tering af Covid 19 på 

plejecentret. 

  

Alternativer til sædvanlige ak-

tiviteter:  

 

 Udendørs koncerter 

ved musiker 

 Udendørs gudstjene-

ster 

 Cykel- og gåture med 

borgere 

 Borgerne blev ind-

draget i praksisfæl-

lesskaber 

 

Når Covid 19 igen tillader fæl-

les aktiviteter med deltagelse 

af de frivillige på Engparken 

øges aktivitetsniveauet til det 

sædvanlige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forår 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genåbning af frivilligsam-

arbejdet og aktiviteter er 

under planlægning og der 

forventes opstart d. 14. 

september 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smittetrykket 

igen er faldet i 

IBK 
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Opsamling:  

 

Ang. ledelsessituation: 

Engparken skifter leder. Ruth Juhl Jensen rejste fra Engparken d. 31.08.2020. Ny leder, Connie Lisby Farsinsen, pr. 01.10.2020. 

I den mellemliggende periode har Dorthe Vogt Rasmussen, DVR, distriktsleder, taget over ledelsesmæssigt i samarbejde med sygeplejerskerne, Pernille Anna Knudsen, PAK, og Gitte Haupt, 

GH, som begge er gået op i tid i perioden. I processen med udarbejdelse af handleplan som svar til Ældretilsynet samarbejdes der med Dorte B. Bonnichsen, arbejdsmiljøkonsulent i Sundhed 

& Ældre, Ikast-Brande kommune. 

  

Ang. kompetenceudvikling:  

På Engparken er der udfyldt kompetencekort for den enkelte medarbejder. Dette for at sikre, at plejefaglige opgaver udføres af medarbejdere med de matchende kompetencer. Kompetence-

kortene ajourføres løbende, når medarbejderne opnår nye kompetencer. 

 

Ang. introduktion af nye medarbejdere:  

Nye medarbejdere gennemgår et introduktionsforløb ift. plejeenhedens opgaver, dokumentation og den personcentrerede omsorg. Introduktionen afsluttes med at afklare om nye medarbej-

dere oplever sig klædt på til opgaven. 

  

 

 

Ang. personcentreret omsorg: 

Fra 2017-2019 deltog alle medarbejdere på Ikast-Brande Kommunes plejecentre i ”Kompetenceudviklingsprojekt – Et værdigt liv med demens” med udgangspunkt i Tom Kitwoods omsorgs-

teori. Pt. er der nye forløb om personcentreret omsorg i AMU-regi, med deltagelse af de medarbejdere, som endnu ikke har deltaget i det praksisnære aktionslæringsforløb. 

 

Ang. pårørendesamarbejde:  

Med udgangspunkt i IBK pårørendepolitik arbejder vi løbende med at videreudvikle pårørendesamarbejdet med afsæt i, at vi ser pårørende som en vigtig ressource og samarbejdspartner. 

Målet er, at der skabes mest mulig trivsel for borgeren.  

 

Implementeringsproces ifm. Ældretilsyn: 

 

22.06.2020 Ældretilsyn 

25.06.2020 Møde med Rehabiliteringscentret i Ikast-Brande Kommune for at sikre den gode overlevering med afsæt i personcentreret omsorg 

08.07.2020 Sygepleje/SSA-møde  

Borgerkonference og drøftelse af 

 hvorfor personcentreret omsorg er vigtig for at skabe mest mulig trivsel for borgerne 

 hvorfor det er vigtigt, at begreberne fra den personcentrerede omsorg træder tydeligt frem i den skriftlige dokumentation, så alle medarbejdere klæder det næste vagtlag på til at 

skabe mest mulig trivsel for borgerne 

12.08.2020: Personale-møde 

PAK har holdt oplæg for medarbejderne med nyt fra Ældretilsynet og information om det fremadrettede arbejde med dokumentation og besvarelse af kald. 
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Gerontopsykolog, Anna Aamand, holdt oplæg om pårørendesamarbejde med afsæt i forskellige familiedynamikker og måder at være et (ægte)par, for at gøre medarbejderne bevidst om, 

hvad deres vigtigste rolle er, når det gælder de forskellige dynamikker, medarbejderne kan møde hos (ægte)par og familier. 

19.08.2020: Møde mellem PAK og demenskonsulent, Tina Lundsgaard-Leth ift. forebyggelse af magtanvendelse, der følges op på mødet d. 03.09.2020 

 

Juli-august 2020: PAK har tilføjet overskrifter og fraser i dokumentationssystemet (for at skabe den røde tråd i dokumentation) 

 

Juli-august 2020: På Engparken arbejdes der med ’Ugens fokus’ ifm. morgenmøder og vagtskifte: Her har præcisering af svar på kald været på dagsordenen for at sikre, at alle bibeholder 

fokus på kald. 

 

Juli-august 2020: Der er indsat links i eksempelvis besøgsplanen, så der henvises til det sted i dokumentationssystemet hvor f.eks. vejning af borger, skal indtastes 

 

25.08.2020: Møde mellem distriktsleder og udviklingskonsulenter med planlægning af processen omkring svar på Ældretilsyn 

 

27.08.2020: Møde mellem PAK og arbejdsmiljøkonsulent udarbejdelse af svar til Ældretilsyn 

 

28.08.2020: Møde mellem PAK og arbejdsmiljøkonsulent udarbejdelse af svar til Ældretilsyn 

 

03.09.2020: Opsamling på svar til Ældretilsyn, DVR, PAK og arbejdsmiljøkonsulent 

 

Metode til arbejdsproces ifm. implementering: 

 

 Systematisering af den skriftlige dokumentation i dokumentationssystemet med afsæt i personcentreret omsorg 

 

 Medarbejderne guides og understøttes af udvalgte medarbejdere i hvert vagtlag. Tiltaget understøttes af sygeplejerskerne og ledelsen. 

 

 Funktionerne i dokumentationssystemet ift. at indsætte links anvendes, så observationerne skrives ind på det rette sted ift. FSIII 

 

 Der informeres på personalemøder om, hvor langt vi er nået i processen. Denne information kan både være fra ledelsen og fra involverende medarbejdere. 


