OPN DK APS (Omsorgsplejen APS) – cvr: 34 22 67 84
Der er ift. følgende fokuspunkter som fremgår af tilsynsrapporten være iværksat følgende indsatser på
baggrund af vejledning og information blandt andet fra tilsynsførende:
Primært skal det understreges at nedenstående punkter vil blive behandlet både i form at synlighed i
hjemmet hos borgerne samt opdsatering af digitalt i omsorgssystemet der nu i 2016 er givet adgang
til.
Vi vil anføre følgende overordnede kommentarer til de respektive mål der fremført i rapporten.
-

Mål 1: Plejeplaner hos borgerne
Der vil med udgangspunkt i den respektive borger være udfyldte plejeplaner både ift.
overordnede mål samt de respektive ydelser borgeren skal have.
Hertil vil disse i udførelig form være tilgængeligt under de menupunkter der er indsat i
omsorgssystemet.
Disse punkter vil naturligvis blive opdateret løbende ift borgerens funktions niveau samt hvis
behovet ændrer sig pludseligt og dermed kræver den tilhørende dokumentation.

-

Mål 2: Beskrivelser borgerens problemstillinger
Ift ovenstående vil man specifikt forklare borgerens respektive udfordringer i dagligdagen for at
den tilhørende daglige hjælp kan udføres korrekt. Dette vil naturligvis også være lagret digitalt i
omsorgssystemet for den korrekte dokumentation

-

Mål 3: Beskrivelser borgernes sundhedsfremmendes og forebyggende indsats
Med reference til ovenstående vil der naturligvis også være udførelige beskrivelser af enkelte
eller flere indsatser der kan være behjælpelige eller obligatoriske ifm den daglige hjælp. Der er
her tale om de faktorer der kan være med til at højne niveauet af eksempelvis ”hjælp til
selvhjælp” (hvis muligt) eller andre/forskelligartede måder at levere hjælpen på i hjemmet over
for borgeren med eller uden inddragelse af denne.
Hertil er der også tale om hjælpemidler, apv mm. som alt sammen er med til at give helhedspleje
og positivt for alle parter i hjælper/modtager forholdet.

-

Mål 4: Beskrivelser af praktiske opgaver i hjemmet
Der er endnu en gang tale om en udførelig beskrivelse af de respektive ydelser så enhver ny
person der træder ind i hjemmet hos en borger er i stand til at orientere sig omkring de
respektive behov samt hvad der specifikt skal leveres af hjælp ift. visitation og kvalitetsstandard.

-

Mål 5: Beskrivelser af rehabiliterende indsats
Endvidere vil der som sædvanligvis - arbejdes med den rehabiliterende tilgang, der handler om at
inddrage borgeren samt og/eller hvis borgeren decideret er visiteret til en rehab. ydelse. Der er
tale om beskrivelser af borgerens muligheder, styrker, svagheder omkring den respektive hjælp –
eksempelvis hvor meget borgeren kan inddrages og hvad eventuelt målet er ift den
rehabiliterende ydelse. Hertil kan der være råd og vejledning i stor eller mindre grad omkring
hvordan man eksempelvis kan motivere den respektive borger og eller hvilken tilgang der er
mest succesrig.

Helt generelt vil Omsorgsplejen sørge for at holde en endnu mere tæt kontakt med visitationen ift råd og
vejledning - samt for at pleje, struktur samt borgerkontakt holdes kan komme op på et højt og acceptabelt niveau
ift vores egne ambitioner om at være en værdig samarbejdspartner til Dragør kommune.

