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1. Baggrund, mål og metode til at gennemføre det uanmeldte tilsyn  

 

Det årlige uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i Furesø Kommune gennemføres i henhold til 

Serviceloven § 151. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 og 83a, 

samt de kommunale vedtagne kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, herunder 

aktiviteter og træning. 

Tilsynet tager ligeledes udgangspunkt i den udarbejdede Værdighedspolitik, der er for Furesø 

Kommunes ældrepleje. 

 

Tilsynsførende konsulenter fra Center for Social og Sundhed foretager tilsynet. 

 

Formålet med tilsynet er ved hjælp af stikprøver at undersøge: 

 

 Om borgerne får den hjælp og pleje, de er berettiget til ift. kvalitetsstandarderne og 

Værdighedspolitikken.  

 

 Om borgerne får hjælpen på en faglig forsvarlig måde ud fra gældende retningslinjer om 

faglig dokumentation samt gældende instrukser for medicinhåndtering. 

 

 Om hjemmeplejen, den kommunale i Furesø, lever op til relevant lovgivning. 

 

Vi anvender følgende metoder: 

 

 Faglig dokumentation i omsorgssystemet, observationer og interviews med 2 ledere og 2 

medarbejdere. 

 

 Tilsynsførende bevæger sig frit omkring på stedet uden ledsagelse, med det formål at få et 

generelt indtryk af stedet og den praksis, der er. 

 

 Dialog med borgerne, pårørende, daglig ledelse og medarbejdere. 

 

De anvendte skabeloner, der sikrer, at institutionerne bliver vurderet på de samme områder, er 

udarbejdet på baggrund af den gældende lovgivning: 

- Furesø Kommunes Kvalitetsstandarder, personlig og praktisk hjælp-mv 2016. 

- Værdighedspolitik for Furesø Kommunes ældrepleje. 

- Lovgivning om korrekt håndtering af medicin, www.sst.dk  

- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, 

opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) nr. 1090 af 28/07/2016. 

 

Tilsynsførende udarbejder en rapport, som danner grundlag for eventuelle udviklingspunkter, der 

skal drøftes med ledelse og medarbejdere. Tilsynsførende anmoder om ved eventuelle 

udviklingspunkter at få tilsendt udarbejdede handleplaner, med henblik på opfølgning ved næste års 

tilsyn. 

 

 

 

 

http://www.sst.dk/
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2. Dataindsamling 

 

Der er gået tilsyn hos i alt 2 borgere, ud af 736 borgere, med forskellige behov og plejetyngde. 

Borgerne modtager hjælp til at administrere medicin. 

Tilsynsførende har talt med 2 daglig ledere, 2 medarbejdere, 1 Social- og sundhedsassistent, 1 

Social-og sundhedshjælper og 2 pårørende. Borgerne og de pårørende har givet samtykke til at 

deltage i interviewet. 

Tilsynsførende har gennemgået den faglige dokumentation, herunder medicinadministration og 

håndtering af dette.  

 

 

3. Tilsynsførendes vurderinger og opmærksomhedspunkter for 2018 

 

Daglig leder for hjemmeplejen i Furesø Kommune oplyser, at sygefraværet har ligget på 7-8 % fra 

januar til og med marts 2018. Der har ikke været indberetning om magtanvendelse. 

Hjemmeplejen i Furesø Kommune varetager den personlige og praktiske hjælp til kommunens 

borgere. Furesø Hjemmepleje har lokaler både i Farum og Værløse, der er gået tilsyn på begge 

lokationer. Der er ansat 143 sundhedsfaglige medarbejdere, heraf 39 uddannet som social- og 

sundhedsassistenter og 101 social- og sundhedshjælpere, 1 hjemmehjælper og 2 sygehjælpere samt 

14 sommerferievikarer.  

På baggrund af tilsynet vurderes det, at der i hjemmeplejen i Furesø Kommune arbejdes målrettet 

med at skabe rammer for en faglig kvalitet, og der er af tilsynsførende oplevet en professionel og 

behagelig stemning på kontoret. 

Tilsynsførende påpeger, at der er følgende opmærksomhedspunkter, der skal udarbejdes 

handleplaner på i forhold til en fremadrettet udvikling:  

 

Opmærksomhedspunkter til handleplan 

 
Krav  

Dokumentation: 

Der er observeret manglende opdateringer af et 

indsatsområde og eventuelle manglende 

indsatsområder. 

Der er fundet mangler i forhold til udfyldelse af 

CAVE og diagnoser samt stillingtagen til 

livsforlængende behandling.  

 

At dokumentationen fortsat lever op til lokale 

instrukser og gældende lovgivning. 

Medicinadministration:  

Der er under tilsynet fundet doseringsæsker hos 

borger, der mangler labels med navn og CPR 

nummer på. 

Der er under tilsynet fundet en tablet for meget i 

en medicinæsker hos en borger i forhold til det 

medicinskema, der var i hjemmet. 

Der er fundet medicinskemaer med 

overstregninger på, samt uoverensstemmelse på 

medicinskema med det, som borger får doseret. 

Der er fundet medicin, der ikke benyttes 

 

Det skal sikres, at lokale og egne instrukser, 

samt gældende lovgivning for 

medicinadministration fortsat følges. 

Herunder et fortsat fokus på utilsigtede 

hændelser (UTH).  

 

Tilsynsførende har drøftet dette med daglig 

leder og der er blevet handlet på dette samme 

dag.  
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opbevaret sammen med den medicin, der 

benyttes til medicinadministration. 
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4. Interview med daglige ledere og medarbejdere  

De to daglige ledere fortæller, at de er meget optaget af en sammenlægningsproces mellem hele 

hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og de glæder sig til at blive samlet på et sted. På nuværende 

tidspunkt har hjemmeplejen 3 forskellige lokationer, Hjemmeplejen der er i Værløse og Farum, og 

Sygeplejen i Farum. 

De daglige ledere fortæller også, at det er en udfordring at få rekrutteret medarbejdere til 

hjemmeplejen, men at dette er blevet drøftet internt i kommunen. De fortæller, at der er et godt 

arbejdsmiljø, og at sygefraværet har været faldet fra 13-15% sidste år til 6% i år. 

Derudover har kommunens kvalitetsstandarder haft ledernes fokus, da oplevelserne er, at der er 

uoverensstemmelser mellem det, der bliver leveret af hjemmeplejen og det, der forventes leveret 

hos borger. Der er et stort ønske om et bedre samarbejde med Visitationen i forhold til at få drøftet 

forventninger til udførelsen af de bevilligede ydelser til borgerne. Medarbejderne oplyser, at de 

kender til kvalitetsstandarderne, men at det er længe siden, at disse er drøftet. Der fortælles, at nye 

medarbejdere bliver introduceret til både kommunens kvalitetsstandarder og til lokale instrukser, 

når man bliver ansat i hjemmeplejen. Den ene medarbejder ved ikke, hvor disse instrukser befinder 

sig men, at de eksisterer. Den anden medarbejder fortæller, at der ikke er instrukser på papir eller i 

en mappe. Medarbejderen fortæller, at der tages kontakt til assistent eller planlægger i gruppen, der 

vurderer, om det er en sygeplejerske, der skal tilkaldes. Dette fungerer godt. Den ene medarbejder 

fortæller, at der er styr på hygiejnen, og at der altid er sparring og vejledning af få med en 

hygiejnesygeplejerske. 

Daglige ledere oplyser, at alle Social- og sundhedsassistenterne kender instrukserne, der ligger på 

det fælles drew, der er for hjemmeplejen. Social- og sundhedshjælperne kender det, men benytter 

det ikke, men de er orienteret om, hvorledes de skal handle. Medarbejderne fortæller, at de særligt 

er opmærksomme på instrukser for medicinhåndtering, at de skal tælle tabletterne, og at nye 

medicinskemaer skal med ud i hjemmet ved en medicindosering. 

De daglige ledere fortæller, at den daglige koordinering af opgaver og faglige sparing omkring 

borgerne blandt andet sikres ved de daglige tavlemøder (triagemøder). Der oplyses, at sygeplejen 

deltager så vidt muligt til alle tavlemøder. I øjebilkket, hvor der er fokus på det nye EOJ-system 

(omsorgssystem), er der nogle møder, der bliver aflyst, hvilket lederne synes er ærgeligt. Det er 

primært Social-og sundhedsassistenterne, der er tovholdere på tavlemøderne, hvilket fungerer godt. 

Der bliver også brugt sidemandsoplæring af både Social-og sundhedsassistent og sygeplejerske i 

forbindelse med at kunne varetage sundhedsfaglige opgaver. Daglige leder fortæller, at der er 

tavlemøder, triage, med sygeplejen 3 gange om ugen. 

Medarbejderne fortæller, at samarbejdet omkring sparring og undervisning fungerer godt mellem 

Sygeplejen og Social-og sundhedsassistenterne i gruppen. Der er altid mulighed for at få en af 

sygeplejerskerne til at undervise, eksempelvis i hygiejne eller diabetes. Dog opleves der, at 

samarbejdet med sygeplejen er blevet mindre, da de har travlt. Der fortælles, at sygeplejerskerne 

deltager til tavlemøderne 1 x om ugen. Medarbejderne oplyser i denne sammenhæng, at det nye 

EOJ (omsorgssystem) tager meget tid fra alle, og at der kan være manglende tid til andet. 
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De daglige ledere fortæller, at der bliver arbejdet med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte 

hos borgerne i forbindelse med, at der afholdes tavlemøder. Der arbejdes ligeledes med utilsigtet 

hændelser (UTH) og indberetning af disse. Der har i en periode været fokus på hygiejen i 

forbindelse med influenza. Der er undervisning og sparring med en hygiejnesygeplejerske, når der 

er behov for at få opdateret viden, eksempelvis når en ny borger udskrives fra sygehus med 

bakterier. Medarbejderne oplyser, at de ser tavlemøderne som en mulighed for at arbejde 

forebyggende og sundhedsfremmende, eksempelvis hvis borger har behov for væske, eller har tabt 

sig. Ligeledes arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang. I forbindelse med UTH og indberetning 

mener medarbejderne, at der er muligheder for forbedringer.   

De daglige ledere fortæller, at der er planlagt audits til efteråret 2018 på de stikprøver, som 

hjemmeplejen selv vil lave i forbindelse med medicin og dokumentation. 

De daglige ledere fortæller, at medarbejderne i det daglige kun benytter IPADs og mobiler til at 

holde sig opdateret om ændringer, dokumentere ændringer, og har deres kørelister på disse. 

Medarbejderne fortæller, at de benytter deres mobiler og IPADs til at dokumentere og holde sig 

opdateret om de ændringer. Der fortælles, at der dagligt kigges på kørelisten og på døgnplejeplanen, 

hvis man ikke kender den  borger, man skal ud til. Der oplyses, at der arbejdes med at få opdateret 

døgnplejeplaner og bemærkningerne på kørelisterne, da disse ikke altid er helt opdateret. 

Tilsynsførende spørger ind til, hvis der er ændringer eller forsinkelser i planlægningen af besøg. 

Medarbejderne oplyser, at de kontakter planlægger, der kontakter borgeren. Medarbejderne 

fortæller, at de er meget glade for IPADs og mobiltelefoner, men også meget afhængige af dem, og 

det er en tidsrøver, når teknikken ikke virker.  

Medarbejderne fortæller, at når de dokumenterer ændringer på telefon og IPADs drøftes dette med 

planlægger eller Social-og sundhedsassistent, som vurderer, om der skal dokumenteres yderligere, 

eller der skal ekstra besøg. Hvis Social-og sundhedsassistent vurderer, at der skal tilkaldes 

sygeplejerske, er det sygeplejerske sammen med Social-og sundhedsassistent, der vurderer, hvem 

der opretter og dokumenterer i indsatsområderne. Medarbejderne fortæller, at ved akutte situationer 

kan de også finde på at kontakte leder. 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes bevidst med kommunikationen i plejen i borgerens hjem. 

Medarbejderen fortæller, at man fornemmer, hvilken stemning der er i hjemmet, når man træder ind 

af døren. Den ene medarbejder fortæller, at der tales stille og roligt, og det er vigtigt med en god 

dialog, da borgeren skal inddrages i plejen. 

Tilsynsførende har under besøget talt med medarbejder omkring hygiejnen i forbindelse med 

håndklæder, der benyttes i borgers eget hjem. 
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Bilag 1:  

Resultatet over de enkelte områder, der danner baggrund for tilsynsførendes 

opmærksomhedspunkter ift. kvalitetsstandarder og Værdighedspolitikken. 

 

Område       Tilsynsførendes opmærksomhedspunkter  
Borger der modtager den visiterede 

hjælp til personlig pleje og praktisk 

hjælp. Er der sammenhæng og leveres 

ydelserne som aftalt. 

 

Er der overensstemmelse mellem de 

ydelser, du er bevilliget, og den hjælp du 

modtager? 

 

Borger 1: 

Ja, jeg får det, jeg er bevilliget og er 

meget tilfreds, både med den praktiske 

og personlige hjælp. 

Borger 2: 

”Jeg modtager hjælp hver dag, bad 2 

gange om ugen, 5 besøg om dagen, 2 om 

aftenen og jeg får rengøring hver 14 

dag”. 

”Ja, jeg får det, som jeg er bevilliget”. 

Pårørende 1: 

”Jeg oplever, at min pårørende får det, 

som der er aftalt. Jeg oplever, at det 

fungerer og altid har gjort det” 

Pårørende 2:  

”Min pårørende har haft hjemmepleje i 

1½ år siden 2016. Jeg ved, at 

hjemmeplejen kommer der mindst 4 

gange i døgnet, og når min pårørende har 

behov for det”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende oplever, at der er overensstemmelse 

mellem det, der er visiteret og det, der bliver leveret.  

Det bemærkes, at borger og pårørende oplever, at 

hjælpen fungerer. 

 

 

 

 

 

Hvordan er du tilfreds med kvaliteten af 

den hjælp du modtager? 

 

Borger 1: 

”Ja, meget tilfreds”. 

Borger 2: 

”Ja, jeg er tilfreds med hjælpen. Der 

kommer ikke mange hjælpere her, det er 

primært 1-3 faste hjælpere, der kender 

mig, som kommer og den der er 2. 

medhjælper er forskellige”. 

Pårørende 1: 

 

 

 

Tilsynsførende observerer, at hjemmet fremstår som 

rent og pænt, at der er overensstemmelse mellem de 

visiterede ydelser og tilstanden i hjemmet. 
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”Jeg tror, at det er godt, jeg har ikke haft 

behov for at kontakte ledere eller 

medarbejdere” 

Pårørende 2: 

”I forhold til kvaliteten af rengøringen er 

der rent og pænt. Jeg ville ikke selv være 

tilfreds, men det er vel servicniveauet  og 

den kvalitet der er, samt det der kan 

forventes af rengøring hver 14.dag”.  

”Jeg ville ønske, at når min pårørende 

blev indlagt, at maden blev afbestilt, jeg 

ved ikke hvem der er ansvarlig for dette, 

men at det bliver husket”. 

”En anden ting som jeg godt kunne 

tænke mig, der er fokus på er, at der ikke 

skal gå så lang tid, før at der kan komme 

hjælpemidler i eget hjem efter en 

udskrivelse. Det kunne være optimalt, at 

der var en fælles plan, og at der var styr 

på tingene inden udskrivelse til eget 

hjem”.  

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at den ene pårørende ønsker 

et fokus på kvaliteten og serviceniveauet af 

rengøringen. Ligeledes, at der skal fokus på den gode 

udskrivelse og hjælpemidler i Visitationen. 

Oplever du, at hjælpen bliver tilrettelagt, 

så du inddrages til at bruge dine egne 

ressourcer? 

 

Borger 1: 

Ja, jeg oplever, at jeg bliver inddraget, 

”jeg får den mest nødvendige hjælp, og 

ellers får jeg lov at gøre resten selv” 

”Det er hjælp til selvhjælp” 

Borger 2: 

”Ja, vi samarbejder om det hele og finder 

ud af det. Jeg vil gerne selv igen til at 

kunne smøre min mad, men vi hjælpes ad 

hen ad vejen med at finde ud af mine 

behov for hjælp”. 

Pårørende1: 

”Jeg oplever, at min pårørende bliver 

inddraget og hjælpen tilrettelægges efter 

min pårørendes behov”. 

Pårørende2: 

”Jeg bliver primært informeret af naboer 

og min pårørende”.  

”Jeg ved, at min pårørende taler positivt 

om hjemmeplejen”.  

”Jeg ville ønske at blive kontaktet af 

hjemmeplejen i de tilfælde, hvor min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at borger udfører dele af sin 

personlige pleje selv, og at borgers ressourcer udnyttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at den en pårørende ønsker at 

bliver informeret af hjemmeplejen ved pårørendes 

indlæggelser. 
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pårørende er blevet indlagt”. 

 

Oplever du, at hjælpen øges ved behov 

for akut behov for hjælp? 

Borger 1: 

”Ja, men det er længe siden, at jeg har 

haft behov for dette” 

Borger 2: 

”Jeg ringer på mobilen, og så kommer de 

med det samme”. 

Pårørende 1: 

”Ved ikke”. 

Pårørende 2: 

”Jeg ved de kommer, når der er behov”. 

 

 

 

 

 

Hvordan oplever du, at der arbejdes med 

sundhedsfremme og forebyggelse? 

Er medarbejderne opmærksomme på at 

forebygge sygdom og opretholde 

sundheden i samarbejde med dig? 

 

Borger 1: 

”Til dels” 

Borger 2: 

”Vi har talt om det, jeg er min egen og 

ved godt, hvad jeg vil. Jeg synes, at 

alting fungerer super godt”. 

Pårørende 1: 

”Ved det ikke”. 

Pårørende2: 

” Der var på et tidspunkt, hvor der var 

noget med hygiejenen, og der ikke var så 

rent og pænt. Det er der ikke mere”. 

”Jeg oplever, at der er mere rod nu i 

entreen i forbindelse med, at der har 

været behov for værnemidler”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at hjemmeplejen er 

opmærksom på at forebygge sygdom og bryde 

smitteveje. 

 

 

 

 

 

Har du modtaget et brev, der beskriver 

dine visiterede ydelser? 

Er der en samarbejdsbog eller mappe i 

hjemmet, der indeholder en 

besøgsoversigt? 

 

Borger 1: 

”Ja, det har jeg et brev, men jeg har ikke 

en samarbejdsbog” 

Borger 2: 

”Nej, ydelserne kom på efter et 
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hjemmebesøg fra 

Rehabiliteringsopholdet”. 

”Jeg har ikke en samarbejdsbog, de 

skriver alt på telefonerne”. 

Pårørende1: 

”Jeg ved, at min pårørende har hjælp til 

bad og rengøring”.  

Pårørende2: 

”Jeg ved, at min pårørende får hjælp flere 

gange i døgnet, men hvad der helt 

konkret bliver udført ved jeg ikke”. 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at alt planlægning og 

registrering foregår på hjemmeplejens IPADs og 

mobiltelefoner. 

Mad og ernæring 

 

Modtager du mad fra madservice? 

Er du tilfreds med den mad, du 

modtager? 

Har din vægt været stabil? 

 

Borger 1: 

”Jeg modtager ikke mad fra madservice, 

men laver det selv, og køber selv ind”. 

Borger 2: 

”Ja, jeg modtager mad fra Lillevang, der 

er enkelte ting jeg ikke kan lide. Jeg får 

varm mad til frokost og aftenvagten 

smører aftensmad til mig”. 

”Jeg har en nabo, der handler”. 

Pårørende 1: 

”Min pårørende får ikke mad udefra, og 

laver det selv”. 

Pårørende 2: 

” Jeg har set, at det er vakumpakket mad, 

det er ikke noget, jeg selv ville spise”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende observerer, at borger har spist. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der bliver tilberedt 

morgenmad under besøget efter borgers ønsker, som ser 

indbydende ud. 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at pårørende oplever, at 

maden ikke ser indbydende ud.  

(OBS. maden leveres udefra) 

 

 

Borgers kontakt og dialog med 

leverandørs medarbejdere 

 

Oplever du, at medarbejderne udviser 

respekt for din personlige livsstil, dine 

vaner og ønsker? 

Oplever du at have en god dialog med 

medarbejderne i hverdagen? 

Kender du dine muligheder for 

bytteydelser? 

Oplever du at blive kontaktet og 

informeret hvis der sker ændringer i 

hjælpen eller aflysninger? 
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Er du vejledt i klagemuligheder? 

 

Borger 1: 

”Ja, jeg oplever god dialog og respekt 

omkring min livsstil og vaner”.  

”Jeg kender ikke til bytteydelser, men 

oplever at blive informeret, hvis der er 

ændringer i min hjælp”. 

”Jeg er vejledt i klagemuligheder”. 

Borger 2: 

”Jeg oplever, at vi har en fin kontakt og 

dialog. Medarbejderne hjælper mig med 

det praktiske, at læse breve, da det kniber 

med synet”. ”Jeg oplever, at de 

respekterer mig for den jeg er”. 

”Jeg kendte ikke til bytteydelser”. 

”Hvis de er forsinkede, eller bliver nødt 

til at aflyse besøget, ringer de og 

informerer mig”. 

”Jeg plejer, hvis der er noget jeg er 

utilfreds med eller ønsker anderledes, at 

kontakte lederen”. 

Pårørende 1: 

”Jeg har ikke haft behov for dette, da jeg 

er meget tilfreds med plejen af min 

pårørende”. 

Pårørende2: 

”Jeg har oplevet hjemmeplejen, mens jeg 

har været der. Jeg oplever, at der bliver 

talt ordentligt, og de gør det, de skal. 

Men jeg er ikke i samme rum, når de 

hjælper min pårørende”. 

”Jeg bliver ikke informeret eller 

kontaktet”. 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er god dialog, og der 

bliver spurgt ind til borgers hverdag og planer. 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende oplever en afslappet og behagelig 

stemning og dialog, hvor der er plads til at lave sjov. 

Der bliver spurgt ind til borger, og borger bliver 

medinddraget i plejen. 

 

 

Tilsynsførende har informeret om bytteydelser. 
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Bilag 2:  

Resultatet over de enkelte områder, der danner baggrund for tilsynsførendes 

opmærksomhedspunkter ift. Den faglige dokumentation, herunder medicin. 

 

Den faglige dokumentation  

Der er taget stikprøver hos 2 borgere. 

 

Der er observeret, at der er sammenhæng mellem de 

visiterede ydelser og de disponerede ydelser, men at der 

bliver disponeret mere tid end der er bevilliget hos 

begge borgere. 

Det oplyses, at årsagen til dette kan være fordeling af 

pakken, den tid som borger får i alt, og det derfor kan se 

ud, som om at der bliver disponeret mere tid, end hvad 

der er bevilliget. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er eventuelle 

manglende indsatsområder og en enkelt manglende 

evaluering af et indsatsområde.  

 

Tilsynsførende bemærker, at der er mangler i forhold til 

udfyldelse af CAVE og diagnoser, samt stillingtagen til 

livsforlængende behandling. Ligeledes er der hos den 

ene borger indhentet samtykke, men oplysningerne er 

ikke dokumenteret korrekt. 

 

 

 

Medicin 

 

 

Der er foretaget stikprøver hos 2 borgere. 

 

Tilsynsførende bemærker ved medicingennemgang 

følgende mangler: 

- Der er manglende labels med navn og CPR 

nummer på borgers doseringsæsker.  

- Der er på tilsynet fundet en tablet for meget i 

medicinæsker hos en borger i forhold til 

medicinskemaet. 

- Der er fundet medicinskema med overstregning 

af dosis, manglende ændring af handelsnavne, 

og  uoverensstemmelse på medicinskema i 

forhold til det, der er doseret og det, der er 

ordineret. 

- Det konstateres, at der mangler to præperater 

hos borgeren, som opbevares blandt ægtefælles 

medicin, da begge benytter samme præperater. 

- Der er set ikke aktuel medicin, der er opbevaret 

sammen med den aktuelle medicin hos borger, 

som ikke efterlever den kommunale 
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medicininstruks. 

- Der er observeret manglende brug af farvede 

poser  til medcinopbevaring, dog findes poserne 

i kassen til medicin.  

 

Bemærkningerne omkring medicinen er drøftet 

med daglig leder af afdelingen i Furesø, og er 

blevet rettet den samme dag, som tilsynet er på 

besøg.   
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Bilag 3. 

Samlet konklusion:      

 

1  Ingen bemærkninger 
Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, 

instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 

 

2 
X Bemærkninger 

Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, 

instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er 

forhold, som hjemmeplejen skal handle på og hvor en udarbejdet handleplan, inden for 

3 måneder, er omdrejningspunktet ved næste års tilsyn.  

 

3  Betydende mangler 
Dette betyder, at det observerede på nogle områder ikke lever op til lovgivning, 

forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig 

standard. Hjemmeplejen udarbejder tids-og handleplan indenfor 14 dage.  

Handlingsplanen sendes til tilsynet, som foretager opfølgningsbesøg, og handleplanen 

er omdrejningspunktet. 

 

4  Kritisable forhold 
Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, 

forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig 

standard. Hjemmeplejen udarbejder en tids-og handleplan indenfor 5 dage og sender 

den til tilsynet, som herefter vil foretage de nødvendige opfølgende tilsynsbesøg hvor 

handleplanen er omdrejningspunktet. 

 

 

 

 


