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Standardbetegnelse

1.8 Sundhed og trivsel

2

Standard

Tilbuddet arbejder kontinuerlig med borgerens adgang til sundhedsfremmende
aktiviteter, sundhedsfaglig behandling og kompetent håndtering af sundhedsydelser på tilbuddet

3

Standardens formål

Formålet med standarden er at fremme borgerens fysiske og mentale sundhed og
trivsel.

4

Anvendelsesområde

Regionale, sociale tilbud.

5

Dato

Gældende fra 6. september 2018
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Trin 1:
Retningsgivende
dokumenter

Der foreligger retningsgivende dokumenter, som indeholder:
Indikator 1:
 Retningslinjer for, hvordan borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
afdækkes.
 Retningslinjer for sundhedsfaglig dokumentation
Indikator 2:
 Retningslinjer for, hvordan borgerne støttes i at deltage i relevante sundhedsog trivselsfremmende aktiviteter.
 Retningslinjer for, hvordan borgerne støttes i at modtage behandling fra relevante fagpersoner.
Indikator 3:
 Retningslinjer for tilbuddets håndtering af sundhedsfaglige opgaver jf. det
risikobaserede tilsyn.
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Trin 2:
Implementering og
anvendelse af retningsgivende dokumenter

Indikator 4:
Der arbejdes i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter.
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Trin 3:
Intern kvalitetsovervågning

Minimum hvert tredje år kvalitetsovervåges på følgende indikatorer:

Indikator 5:
Der er foretaget en fyldestgørende afdækning af borgerens mentale og fysiske
sundhed og trivsel.
Indikator 6:
Der er fulgt op på borgerens sundhedsproblemer, med inddragelse af relevante
fagpersoner og sundhedsydelser.
Indikator 7:
De forskellige faggruppers ansvar og kompetencer i forhold til sundhedsfaglige
opgaver er beskrevet fyldestgørende.
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Trin 4:
Kvalitetsforbedring

Indikator 8:
På baggrund af kvalitetsovervågningen skal ledelsen
prioritere og iværksætte tiltag til kvalitetsforbedring. Det skal fremgå af en skrift1

lig plan, hvordan tiltagene sikres implementeret.
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