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Vejledning
ADL
Denne vejledning anvendes når der skal træffes beslutning om den rigtige handling.
Vejledningen indeholder systematisk udarbejdede1 anvisninger, der beskriver
formål, omfang, organisation, ansvar og fremgangsmåder for løsning af opgaven.
Vejledningen er underordnet politikken ”Kvalitetssikring på Falkenberg”.
Formål (Hvad ønsker vi at opnå)



Sikre reflekterende og anerkendende tilgang til borgeren ved aktiviteter i det daglige liv
Sikre at Falkenberg lever op til egen mission, vision og værdier samt gældende
ældrepoltik og kvalitetsstandard

Ansvarsfordeling (Hvem har ansvaret for hvad)
Det er ledelsens ansvar, at give mulighed for implementering af denne vejledning, samt at de
fysiske rammer og nødvendige hjælpemidler er til stede, for at vejledningen kan følges.
Det er den enkelte medarbejder, der udfører handlingen, der er ansvarlig for,





at
at
at
at

udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke
overholde vejledningen i daglig praksis
søge relevant viden i elektronisk journal og relevante instrukser
anvende sin ret og pligt til at sige fra og henvise til andre faggrupper

Målgruppe (F.eks. personalegruppe som vejledningen henvender sig til/der skal anvende den)
Alle maedarbejdere på Falkenberg
Problemstilling (Detaljeret beskrivelse)
Plejehjemmet Falkenberg skal sikre at alle beboere deltager så aktivt som muligt i eget liv.
Plejehjemmet Fallkenberg skal leve op til gældende ældrepolitik, kvalitetsstandarder og
budget. Budgettet bliver skabt ud fra de aktiviteter der bliver bestilt af Myndigheden og
efterfølgende leveret og dokumenteret af Falkenberg. Dvs. at vask af beboer tøj og rengøring
foregår sammen med beboerne i de enkelte afsnit.
Anbefalinger (Herunder fordele, bivirkninger og risici ved anbefalingerne)
Fremgangsmetode (Metoden hvorved man har fundet frem til anbefalingerne)
Falkenberg benytter Falkenbergmodellen, som sikre tydeliggørelse af niveauer, indtil videre på
C-niveau. Modellen sikre at alle medarbejdere kender til adl (Aktiviteter i det Daglige Liv).
Falkenbergmodellen sikre at alle medarbejdere med beboer kontakt lever op til den enkelte
beboers aftaler om aktiviteter, samt kan stille spørgsmål til aktiviteten.
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(Udfyldes hvis det er aktuelt)
Definitioner (Forklaring af anvendte begreber)
1

Systematisk udarbejdet - betyder, at udarbejdelsen følger en bestemt fremgangsmåde, som
afspejles i vejledningensskabelon. For kliniske vejledninger/retniingslinjer er der krav om, at
de baserer sig på evidens2, hvor det er muligt.
2

Evidens – betyder, at der er høj statistik sikkerhed for, at en bestemt indsats har en effekt.

Referencer (Kilder f.eks. lovgivning, politiske beslutninger, retningslinjer )
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