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Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 12/5 2021 

Generationernes Hus har 100 plejeboliger og er i opstartsfasen både i.f.t. til 

indflytninger men også til samspil med øvrige beboergrupper i huset. Der 

er dog allerede igangværende samspil på personale niveau og flere nærliggende 

planer for beboer samskabelse. 

Aktuelt er der 29 beboede plejeboliger. Tilsynet har besøgt 3 borgere.  

 

Samlet vurdering  

Mindre forhold af betydning for besøgte borgere jf. lovgivning, serviceni-

veau og kvalitet 

Dog skal vægtes fokus på, at MSO instrukser overholdes 

 

Følgende vurderes til kvalificering: 

Inddragelse:     Fokus på borgermål / ønsker og faktuel indsats 

    Justering i.f.t. borger tilgang (1) 

    Justere målsætning efter ønske / behov 

Relationer: Afklaring / indsats i.f.t. ensomhed (1) evt. arbejde med 

tilbud som besøgsven / hjælp fra center for livskvalitet 

Besøgsplaner:    Mindre tilretninger  

Ernæring:     ADL/rehabiliterende produktiv indsats jf. borgerønske 

Ydelser:     Lyt og juster i.f.t. borger udtrykte ønsker 

Pleje indsatser:  Oplysende om mulighed for behandlingstestamente 

       Anvend test ex. Braden score, i.f.t. forebyggelse / indsats 

Afklaring / indsats i.f.t. synsproblematikker 

Hudsult! 

Værgemåls aktualitet 

Afklaring i.f.t. rammerne for ”Stedfortrædende samtykke” 

Alarm og pejlesystemer – borgeraccept / omsorgspligt 

Træning:     Mulighed for effekt af ”mund og grund stimulation” 

    Afklaring af mulighed for el-kørestol 

Dokumentation: Justering. Rød tråd til praksis. 

  

Bemærkninger 

o Ernæringsscreening (udeladelse skal faglig begrundes/ dokumenteres) 

o TOBS (udeladelse skal faglig begrundes/ dokumenteres) 

 

Der foretages ikke opfølgende tilsyn. 

Gennemgang af de sete forhold er foretaget sammen med personale og ledelse 

på tilsynsdagen. 

 

Med venlig hilsen 

Sus Freundt 

Tilsynschef  


