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Fagligt tilsyn på besøg d. 15 september 2020  

Udviklingspunkter samt Handleplan  

 

 

Tema: Dokumentation 
 
Fokusområde:   
Tilsynet anbefaler, at borger med tendens til vægttab vejes regelmæssig jf. Sundhedsstyrelsen anbefaling  
og at der bliver dokumenteret under målinger.  
 
Handling: 
 

 Tidligopsporing af begyndende vægttab, dokumenteres ved hyppige vejning efter fastsat interval 
udfra ernæringsscreeningen eller som minium x 1 mdr. 

 Borgerne skal observeres for manglede appetit samt tygge – synkeproblemer .  
 Hvis man kan se, at borgers tøj er begyndt, at sidde løs, eller borger ikke har appetit. 
 Vi skal kontakte ernæringsteamet i hjemmeplejen i disse  tilfælde, som kan give vejledning. 
 Ved manglende appetit er det vigtigt, at man sikre sig, at borger ikke har tygge-og 

synkeproblemer, dårlig tandstatus eller svamp i munden.  
 Hvis borger ikke vil kontakte egen læge, så kan der tages kontakt til sygeplejersken, som kan 

hjælpe tid.  
 Borger skal vejes efter fast sat interval ,dette skal dokumenteres i Nexus under målinger. Således 

udviklingen i borgers vægt synliggøres for alle involveret parter.  
 Alle medarbejdere bliver introduceret til Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder/indsatskatalog 

ved ansættelsen, og dette skal løbende vedligeholdes. 
 Alle medarbejdere har ansvar for at dokumentere og følge op på vejning af borgerne 
 Endvidere tages emnet op jævnligt ved vores personalemøder og med undervisning fra 

ernæringsteamet  
 
 

Tidsplan: 
 Hver mdr. skal der tjekkes om borgerne er vejet og disse er dokumenteret  
 Hver 3. måned egenkontrol 

 
Forventet effekt: 

 Borgeren opretholder en tilstrækkelig ernæringstilstand. 
 Medarbejderne har en viden om dokumentation af deres målinger. 
 Medarbejderne kan handle på et begyndende uplanlagt vægttab hos borgerne  
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Tema: Dokumentation 
 
Fokusområde:   
Tilsynet anbefaler, at der sættes et øget fokus på tiltag, der forebygger urinvejsinfektion og at indsatserne 
beskrives i en handlingsanvisning.  
 
Handling: 

 Sikre at alt plejepersonale har en viden om forebyggelse af urinvejsinfektioner. Urinvejsinfektion 
kan f.eks. ske som følge af diarre, manglende bleskift, ukorrekt eller manglende nedre toilette. 

 Det vigtigste her er tidlig opsporing.  
 Forebyggelsen kan ske ved, at sikre sig, at borger får drukket rigeligt og sørge for, at tømme 

blæren helt, hver gang ved vandladning og at nedre hygiejnen er i orden. 
 Det er vigtigt at borger med personlig pleje med de ovennævnte udfordringer er beskrevet i de 

enkelte borgers døgnrytmeplaner i Nexus, således vi kan sikre den forbyggende proces i at undgå 
UVI.  

 Herefter sikres der forståelse hos den enkelte medarbejder ved opfølgning. Endvidere tages emnet 
op ved vores personalemøder. 

 Ved gentagende urinvejsinfektion, skal der tages kontakt til sygeplejersken eller evt. inkontinens 
sygeplejerske, hvis borger er ble bruger.  

 UTH  skal indrapporteres  
 
Tidsplan: 

 Hver 3. måned skal der laves egen kontrol/ audit 
 Daglig observationer.  

 
Forventet effekt: 

 Forventningen er at højne medarbejdernes viden og handlekompetencer i forhold til forebyggelse 
af urinvejsinfektioner. 

 Sikre medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kompetencer til at varetage opgaven 
og indgå i et professionelt fællesskab med bla sygeplejersker. 

 Tidlig opsporing og forebyggelse af urinvejsinfektioner (UVI) har vist at have en positiv effekt. 
  

 


