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Ophævelse af Påbud angående Hjemmeplejen Furesø afdeling 

Skovsø/Sø 

Ophævelse af påbud 

Styrelsen har vurderet det indsendte materiale fra Hjemmeplejen i Furesø Kom-

mune, Afdeling Skovsø/Sø omkring efterlevelse af påbud af 9. august 2021 og 

har fundet, at det indsendte materiale i tilstrækkelig grad understøtter, at pleje-

enheden har efterlevet påbuddet.  

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver derfor påbuddet af 9. august 2021 til 

Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø på baggrund af det ind-

sendte materiale samt de forhold og forbedringer, som er beskrevet nedenfor i 

sagsfremstillingen samt i den tilhørende endelige tilsynsrapport, som er frem-

sendt sammen med denne afgørelse. 

Styrelsen forudsætter, at Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø 

fremover fortsat overholder gældende lovgivning, herunder de krav som påbud-

det var udtryk for. Afgørelse om påbuddet af 9. august 2021 vil snarest blive 

fjernet fra styrelsen hjemmeside.  

Kopi af tilsynsrapport og ophævelsesafgørelse bedes sendt til plejeenheden 

Sagsfremstilling 

Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte den 9. august 2021 et påbud til Hjem-

meplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø idet, at der var fund inden for 

samtlige temaer inden for målepunktsættet for ældretilsynet. Styrelsen udstedte 

således et påbud til Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø om, 

at plejeenheden sikrer, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kva-

litet. For en nærmere gennemgang af kravene henvises til afgørelsen af 9. august 

2021. 

Styrelsen var på denne baggrund på et opfølgende reaktivt tilsyn den 23. no-

vember 2021 med henblik på, at vurdere om påbuddet i sin helhed var efterlevet 

af Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø. 

Ved tilsynsbesøget den 23. november 2021 vurderede styrelsen, at plejeenheden 

havde arbejdet målrettet og fokuseret med at imødekomme kravene i påbuddet. 

Plejeenheden havde blandt andet implementeret arbejdsgange og metoder, der sik-

rede en rehabiliterende tilgang og sammenhængende indsatser i forhold til hjælp, 

pleje og omsorg til borgerne. Plejeenheden understøttede borgernes livskvalitet og 

selvbestemmelse i hverdagen og ved livets afslutning, og der var en god og værdig 
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tone og kultur samt et godt samarbejde med pårørende. Plejeenheden havde arbej-

det målrettet med den social- og plejefaglige dokumentation, idet plejeenheden 

havde implementeret en ny dokumentationspraksis, som understøttede en sammen-

hængende social- og plejefaglig dokumentation samt, at alle vikarer havde adgang 

til relevante omsorgsjournaler. Dokumentationen fremstod nu sammenhængende 

med relevante beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer, social- 

og plejefaglige indsatser samt afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser.  

Samtidig var det dog styrelsens vurdering, at plejeenheden endnu ikke var i mål, 

idet der var enkelte mangler, som var forhold omfattet af påbuddet af 9. august 

2021. Der manglede således beskrivelse af forebyggende indsatser i forhold til fald 

hos en borger samt, at der i en stikprøve manglede beskrivelse af borgerens men-

tale funktioner. En pårørende udtrykte desuden bekymring for, at personalet ikke 

var opmærksom på vægttab hos borgeren og, at hjælp, omsorg og pleje ikke var 

rettet mod at forebygge uplanlagt vægttab, hvorfor styrelsen i afgørelse af 9. de-

cember 2021 ikke fandt grundlag for at ophæve påbuddet. Samtidig anmodede sty-

relsen om, at plejeenheden indsendte en redegørelse for, hvordan plejeenheden 

ville sikre efterlevelse af påbuddet, hvorefter styrelsen på baggrund af det ind-

sendte ville vurdere, hvorvidt påbuddet kunne ophæves.  

Styrelsen modtog inden for høringsfristen materiale fra plejeenheden. Styrelsen har 

gennemgået det indsendte materiale og har vurderet, at det i tilstrækkelig grad un-

derstøtter, at plejeenheden har efterlevet påbuddet, hvorfor påbuddet af 9. august 

2021 ophæves.  

For en nærmere begrundelse for ophævelsen henvises til den tilhørende ende-

lige tilsynsrapport, som er fremsendt sammen med denne afgørelse.  

Offentliggørelse 

Påbud 

Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø har ikke længere pligt til 

at offentliggøre påbuddet eller gøre påbuddet tilgængeligt i plejeenheden, lige-

som Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø ikke længere skal 

offentliggøre den tidligere tilsynsrapport eller gøre påbuddet umiddelbart til-

gængeligt på selve plejeenheden. 

Tilsynsrapport – stps.dk 

Vi kan oplyse, at den endelige tilsynsrapport udarbejdet på baggrund af det op-

følgende tilsyn den 23. november 2021 snarest vil blive gjort offentligt og være 

tilgængelig i alt i 3 år på vores hjemmeside   – stps.dk – så alle interesserede 

kan se resultatet af tilsynsbesøget. Styrelsens pligt til offentliggørelse følger af 

bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds til-

syn med ældreområdet. Vi vil samtidigt fjerne den tidligere offentliggjorte til-

synsrapport angående tilsynsbesøget den 10. juni 2021 fra styrelsens hjemme-

side. 

Tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø 
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Hjemmeplejen i Furesø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø har pligt til at offent-

liggøre den seneste tilsynsrapport udarbejdet på baggrund af opfølgende reak-

tive ældretilsyn den 23. november 2021 på plejeenhedens hjemmeside samt 

gøre denne tilsynsrapport umiddelbart tilgængelig på selve Hjemmeplejen i Fu-

resø Kommune, Afdeling Skovsø/Sø i samme periode som tilsynsrapporten er 

offentliggjort på vores hjemmeside – stps.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Miriam Nana Lereng Wilmont 

Specialkonsulent, Cand. Jur. 


