Plejehjemmet Bøgeskovhus

Emne:

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Til:

Jesper Westphal, centerchef, Forenede Care.
Annette Jellesmark, kvalitetschef. Forenede Care.
Stine Louise von Christierson, adm. direktør. Forenede Care

Kopi til:

Thune Korsager. Forvaltningschef i Sundhed og Omsorg
Jens Lassen. Kontorchef i afd. for sundhed
Elin Kallestrup. Kvalitetschef

Den 10/2 2021
Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 9/2 2021
Plejehjemmet har 70 plejeboliger, aktuelt 65 beboede
Tilsynet har besøgt 4 borgere
Det varslede tilsyn i no. 57 d. 17/12 2020 var på grundlag af corona restriktioner, ikke mulig at gennemføre.
Ud fra dette, er årets ordinære obligatoriske tilsyn varetaget primo 2021.
Samlet vurdering
Mindre forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceniveau og kvalitet
Følgende temaer vurderes til kvalificering:
Inddragelse:
Evt. behandlingstestamente (ved habile borgere)
Klippekort (ønsker / anvendelse)
Lyt til specifikke behov
Relationelle:
Evt. besøgsven (1borger)
Kontaktpersoner i dokumentation
Besøgsplaner:
Mindre tilretninger / justeringer/ aktualisering
Sikre hverdags opmærksomhed.
Ernæring:
Obs. rehabiliterende indsats. Afklaring og indsats i.f.t.
syns problematikker i måltidssituationer.
Nødkald:
Obs. responstid om natten
Rengøring/renhold: Obs. kørestol / toilet / gulv
Ydelsestildeling:
Hjælp til fast indsats. Alternativer til normal praksis.
Mere bevågenhed i.f.t. høreproblematikker
Adfærd og kultur: Obs. faglighed / saglighed og objektivitet i Cura
Plejefagligt:
Sengeheste, accept / omsorgspligt
Sansestimuli / nydelses tiltag
Syn, afdækning/ indsats / hjælpemidler
Tryk, afklaring / indsats
Smerter (kun oplyst til Tilsynet), afklaring / indsats
Akutmedicin: fokus på vejledende indsats
Mave/tarm funktion- observation / indsats
Kognitions afdækning og status
Træning
Revurdering af mål / indsats
Dokumentation: Fokus på den ”røde tråd”, undgå gentagelser og divergerende oplysninger med samtidig fokus på den nødvendige dokumentation.
Let kvalificering af generelle oplysninger, funktions- og helbredstilstande.
Centerchef og personale har deltaget i gennemgang på tilsynsdagen.
Med venlig hilsen
Sus Freundt
Tilsynschef
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Magistratsafd.
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