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

 

Det årlige uanmeldte tilsyn på Rehabiliteringscentret i Furesø Kommune gennemføres i henhold til 

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

84 stk. 2 og 86, 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 Rehabiliteringscentret lever op til relevant lovgivning. 

 

Vi anvender følgende metoder: 

 

 Faglig dokumentation i omsorgssystemet, observationer og interviews med leder og 4 

medarbejdere. 

 

 Tilsynsførende bevæger sig frit omkring på institutionen 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 sikre 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 ved eventuelle 

udviklingspunkter om 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 1 ud af 36 borgere på Rehabiliteringscentret med forskellige behov og 

plejetyngde og borgeren modtager hjælp til at administrere medicin. 

Tilsynsførende har talt med daglig leder, 4 medarbejdere, en hjælper, en social og 

sundhedsassistent, en sygeplejerske og en fysioterapeut. Borgeren og den 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 Rehabiliteringscentret oplyser, at sygefraværet har ligget på 5 % fra december 2017 

til marts 2018. Der har i perioden været 2 indberetninger om magtanvendelse. 

Rehabiliteringscentret består af en afdeling på Svanepunktet, hvor der er et tæt samarbejde med 

Genoptræningen. Der er blandt andet tilknyttet faste fysioterapeuter og ergoterapeuter samt 

diætister til Rehabiliteringscentret. Der er ansat i alt 35 medarbejdere, der er uddannet som 

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Ud af de 35 

medarbejdere er der 4 medarbejdere der arbejder i køkken og administration. Der er afholdt MUS 

samtaler med alle medarbejderne i 2017. 

 

På baggrund af tilsynet vurderes det, at borgerne generelt er tilfredse med at være på 

rehabiliteringscenteret. Der observeres en god stemning, samt god dialog mellem medarbejderne og 

mellem medarbejdere og borgere. 

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 under tilsynet fundet manglende 

opdatering af aktuelle helhedsvurderinger samt 

døgnplejeplaner.  

Der er observeret eventuelle manglende 

indsatsområder samt manglende evalueringer af 

indsatområder.  

Der er observeret, at feltet diagnoser, samtykke 

og CAVE ikke er udfyldt. 

  

 

At dokumentation fortsat lever op til lokale 

instrukser og gældende lovgivning. 

Medicinadministration: 

Der er under tilsynet observeret, at der er 

manglende handelsnavne i medicinmodulet i 

omsorgssystemet. 

Der er observeret ikke korrekt opbevaring af 

medicin, medicin skulle være på køl men 

opbevares ved stuetemperatur. 

 

Der skal sikres, at lokale instrukser og gældende 

lovgivning for medicin opretholdes og følges. 

Herunder et fortsat fokus på utilsigtede 

hændelser (UTH).  
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Derudover er der enkelte mangler i forhold til 

lokale instrukser. 

Der er observeret, at doseret medicin ikke er 

givet på korrekte tidspunkter. Medicin der 

skulle være givet klokken 5.30 gives klokken 

10.30. 

Hygiejne: 

Der skal fortsat arbejdes med de hygiejniske 

principper. 

 

 

At håndhygiejne og hygiejniske principper 

kendes og sikres. 
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4. Interview med daglig leder og medarbejdere  

Daglig leder fortæller, at der er meget pres på afdelingen, da der på nuværende tidspunkt er en 

overbelægning på dagligt 3-4 borgere. Rehabiliteringscentret rummer normalt 36 borgere, men der 

er indlagt 40 borgere på nuværende tidspunkt.  

Daglig leder oplyser at være bevidst om de opmærksomhedspunkter, som tilsynsførende påpeger og 

oplyser samtidig, at hun sammen med medarbejdere og egen ledelse har prioriteret, hvilke opgaver 

der er fokus på. 

Der oplyses, at det kræver et andet samarbejde mellem enheder i kommunen og sygehus at kunne 

opretholde kravene til dokumentation. Daglig leder oplyser, at der er valgt at sætte fokus på 

dokumentation i maj/juni måned, når der overgås til nyt omsorgssystem, NEXUS. Der oplyses 

yderligere, at der på nuværende tidspunkt er mere fokus på plejen og kvaliteten af plejen til 

borgerne end dokumentationen, selvom dokumentationen også er vigtig. 

 

Daglig leder fortæller, at der det seneste år er blevet arbejdet målrettet med at forbedre samarbejdet 

mellem Genoptræningscentret og Rehabiliteringscentret. Samarbejdet er blevet styrket ved at 

medarbejderne ikke er blevet ”udlånt”, men at det er de samme medarbejdere, plejepersonale og 

terapeuter, der varetager opgaverne omkring borgerne.  

Medarbejderne fortæller, at det er Genoptræningscentret, der visiterer til træning, og at terapeuterne 

deltager 2 x om ugen til tavlemøderne med henblik på at forebygge indlæggelser og 

genindlæggelser.  

Medarbejdere kan på tavlemøderne holde sig opdateret på de borgere, der har behov for ekstra 

opmærksomhed. Eksempelvis ved ny borger, der måske har synkebesvær, er det vigtigt med tæt 

samarbejde med Genoptræningscentret og diætist. Der fortælles, at ”tavlen” ligger på et fællesdrev 

på computeren, der er tilgængelig for både genoptræningens- og rehabiliteringsmedarbejderne.  

Der oplyses fra Genoptræningscentret, at der dagligt kigges i døgnplejeplaner og ”tavlen” på det 

fælles drev og at man holder sig opdateret i journalerne. Der fortælles yderligere af fysioterapeut fra 

Genoptræningscentret, at der er sat ”røde” og ”grønne” mærker på borgers hjælpemidler, hvilket 

betyder, at borger ved hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Dette gør det nemmere for både 

borgere, pårørende og medarbejderne, der er involveret i borgerens rehabilitering og træning at 

orientere sig i, hvilke hjælpemidler, der må bruges, samt hvilke hjælpemidler, der endnu ikke må 

benyttes. Derudover er der lavet individuelle træningsprogrammer, der hænger på borgerens stue, så 

medarbejdere og pårørende kan træne ydereligere med borgeren. Der fortælles af medarbejderne, at 

det er en vigtig del af træningen at borgerne kommer i dagligstuen og spiser måltider. 

Tilsynsførende observerer, at der trænes på gangen. Der ses på opslagstavle på gangen, at der er 

gymnastik 2 gange dagligt, formiddag og eftermiddag.  

 

Der er observeret, at der er en ”køkkendame”, der sørger for at krydse borgerne af middag og aften 

således, at det sikres, at alle har fået mad. Der opleves en engageret og god stemning i dagligstuen. 

 

Medarbejderne fortæller, at der er blevet etableret målsætningssamtaler, statusmøder og afsluttende 

møder om borgers fremtid, som afholdes tværfaglig sammen med borger og pårørende. Der oplyses, 

at der bliver planlægt hjemmebesøg, til tider tværfagligt, og at det er rart med sparring med en 

kollega. 

Medarbejderne fortæller, at de oplever at have fået et bedre arbejdsmiljø. 

 

Der oplyses af daglig leder, at der er blevet arbejdet på, at medarbejderne hjælper hinanden, 

udnytter hinandens tværfaglige kompetencer, og her fælles forståelse for hinanden og hinandens 
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kerneopgaver. Der er et ønske fra ledelsen, om at arbejde endnu mere med kvalitet og udvikle på 

det, man gør i forvejen og fungerer godt, til noget der er endnu bedre. 

 

Der oplyses af medarbejderne på Rehabiliteringscentret, at de har været på kurser, interne og 

eksterne, i demens, neurologi, palliation, smerter, akut pleje, klinisk vejlederkursus og 

dokumentation. 

Medarbejdere fra Rehabiliteringscentret og Genoptræningscentret fortæller, at der er muligheder for 

at få kurser, ”man skal bare spørge leder og søge om det”. Der fortælles, at der har været og er 

interne kurser som kvalitetssygeplejersken underviser i, dette kan være emner som sår, hygiejne og 

medicin mm. 

 

Der fortælles af daglig leder, at der er ugentlige workshops mandag og onsdag kl. 13-15, hvor der er 

skabt rum for faglig udvikling for medarbejderne. Disse workshops styres primært af kvalitets - og 

udviklingssygeplejerske, hvor der er forskellige emner på til faglige drøftelser eksempelvis 

utilsigtede hændelser (UTH). 

Daglig leder fortæller i forbindelse med UTH, at der bliver drøftet medicin, der er indrettet 

medicinrum samt arbejdsgange for de medarbejdere, der doserer medicin. 

Der oplyses, at der er lavet indberetningssedler til utilsigtede hændelser, så medarbejderne nemmere 

kan få udfyldt en UTH. Medarbejderne fortæller, at der er en tovholder i afdelingen, der indberetter 

i systemet. Medarbejderne i Genoptræningscentret og i Rehabiliteringscentret oplyser, at de, alt 

efter hvor travlt der er, gør begge dele, men det er godt med indberetningssedlerne, da der bliver 

indberettet flere på denne måde. 

Daglig leder oplyser, at der skal til at rettes endnu mere fokus på UTH, men da det nye 

omsorgssystem fylder meget, og det er kvalitets – og udviklingssygeplejersken der er tovholder for 

NEXUS, har der ikke været så stort fokus på UTH, som der plejer. 

 

Daglig leder oplyser, i forbindelse med arbejdet med medicin, at der arbejdes efter instrukser og 

procedure (VAR), og at disse er tilgængelige på det lokale intranet, samt i papirform i en mappe på 

vagtkontoret, der indeholder de mest anvendte. Der er ligeledes en proceduremappe på vagtkontoret 

med hygiejne og forholdsregler i forhold til de forskellige bakterier. 

Medarbejderne oplyser, at der er proceduremapper de er blevet introduceret til, som står i 

vagtstuerne, både i Rehabiliteringscentret og i Genoptræningscentret. Medarbejderne fortæller, at 

det er lettere at benytte mapperne end det lokale drev på computer, og det er hurtigere at slå op i en 

mappe på kontoret.  

Der oplyses yderligere af medarbejderne, at der er et 14 dags introduktionsprogram til nye 

medarbejdere, hvor der bliver introduceret til både Rehabiliterings – og Genoptræningscentret.  

 

Tilsynsførende spørger ind til maden, der bliver bragt til Rehabiliteringscenteret fra køkkenet på 

Lillevang. Den daglige leder fortæller, at der i afdelingen er en oplevelse af manglende muligheder 

for at vælge salat og andet grønt. Der fortælles, at der skal arbejdes på at få afstemt fælles 

forventninger mellem køkken og Rehabiliteringscenteret i forhold til, hvad der kan forventes af det, 

der leveres.  

Dog fortæller daglig leder, at Rehabiliteringscenteret har fået et større udvalg i form af 2 

hovedmenuer af varm mad, hvilket der ikke har været mulighed for før. 

Medarbejderne oplyser, at der kommer en diætist og vejleder individuelt omkring borgers 

kostbehov. En medarbejder oplyser at have oplevelsen af, at der fra køkkenet bliver lyttet til ønsker 

men, at de ikke altid bliver i mødekommet. 
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Daglig leder oplyser, at køkkenet er ved at implementere et nyt catering system og det fremadrettet 

bliver nemmere med bestillingerne og udvalg for plejen. 
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Bilag 1:  

 

Resultatet over de enkelte områder, der danner baggrund for tilsynsførendes 

opmærksomhedspunkter ift. kvalitetsstandarder og Værdighedspolitikken. 

 

Område       Tilsynsførendes opmærksomhedspunkter  
Selvbestemmelsesret 

Oplever du, at plejen og øvrige 

aktiviteter tilrettelægges med 

udgangspunkt i dine ønsker? 

Borger 1: 

”Jeg er som udgangspunkt tilfreds. Jeg 

oplever, at plejen tilrettelægges ud fra de 

ønsker, jeg har”. 

”Jeg får individuel træning af både 

fysioterapeut og ergoterapeut 2 gange om 

ugen, dog oplever jeg ofte at 

fællestræningen er aflyst”. 

Pårørende 1:  

”Jeg oplever, at min pårørende føler sig 

tryg, og det gør jeg også. Jeg oplever, at 

min pårørende er medbestemmende i 

plejen. Jeg oplever medarbejderne som 

omsorgsfulde og meget lydhør”. 

Pårørende 2: 

”Jeg oplever, at medarbejderne taler hen 

over hovedet på min pårørende, når jeg er 

til stede, det virker som om, at min 

pårørende er en ting”.  

”Jeg ved, at min pårørende oplever, at det 

er svært at bevare optimismen. Når der er 

behov for hjælp, trykkes på nødkaldet og 

der må ventes meget længe”. 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er forskellige 

forventninger og behov, samt oplevelser af opholdet og 

plejen.  

Tilsynsførende opfordrer til et fortsat fokus på borgers 

behov for pleje, samt dialog og forventningsafstemning.   

 

Livskvalitet – gode oplevelser 

Oplever du, at der er trygt og rart at være 

på rehabiliteringscentret? 

 

Borger 1: 

”Både ja og nej. Jeg har haft en dårlig 

gangfunktion, hvor jeg ikke har kunnet 

gå selv, og haft behov for at få hjælp til 

at komme på toilettet”. ”Jeg må og kan 

godt nu gå med rollator selv, men har 

haft oplevelser med at sidde og vente 

længe på toilettet, da jeg tidligere ikke 

har haft kræfter til at trykke på knappen 

på nødkaldet”. 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er en grøn label på 

borgers rollator, hvilket betyder, at borger gerne må 

træne og benytte rollator. 
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”Der har været aftalt tilsyn hver ½ time, 

men dette overholdes ikke. Jeg har bedt 

om telefonnummer til medarbejderne, 

men det oplyses, at det ikke udleveres.” 

”Jeg er ked af, at denne oplevelse 

overskygger opholdet”. 

Pårørende 1: 

”Jeg oplever at føle mig meget 

velkommen her som pårørende”. ”Jeg 

oplever, at min pårørende bliver tilbudt 

hverdagsaktiviteter og træning”. 

Pårørende 2: 

”Jeg oplever ikke, at der er et samarbejde 

mellem Genoptræning og pleje. Det 

virker som om, at træning kommer ind og 

plejen kommer ind, men at de aftaler, der 

blev lavet ved målsætningssamtalen, ikke 

overholdes”. ”Jeg oplever ikke, at min 

pårørende bliver hentet ned i dagligstue 

til kaffe”. Jeg oplever også, at min 

pårørende ikke bliver aktiveret til at 

udføre hverdagsaktiviteter som bad og 

varetagelse af toiletbesøg”. 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er forskellige 

oplevelser i forhold til genoptræning og behov.  

Tilsynsførende anbefaler, at borgere og pårørende 

inddrages/informeres i det omfang, det er muligt, og at 

der fortsat forventningsafstemmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 

Er du tilfreds med dit ophold her på 

Rehabiliteringscentret? 

Er der planlagt, at du skal have træning 

eller genoptræning? 

Oplever du at få den hjælp eller træning, 

der er aftalt? 

Er du tilfreds med de medarbejdere, der 

hjælper eller træner dig? 

Borger 1: 

”Jeg oplever, at viljen til at gøre noget er 

der, og jeg oplever at blive hørt, men 

savner mere handling fra personalet”. 

”Jeg modtager træning 2 gange om ugen 

af fysioterapeut og ergoterapeut, hvor jeg 

”cykeltræner og træner finmotorik”. 

Træningen på centret har været super 

god, da jeg har lært at spise igen”. 

”Det er ofte, at fællestræningen er 

aflyst”. 

”Jeg oplever dialogen og 

kommunikationen med medarbejderne 

her super fin, og at der er en ordentlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at borger har haft oplevelsen 

af, at der ikke bliver handlet på det, der efterspørges. 

Tilsynsførende anbefaler, at der bliver drøftet og 

afstemt fælles forventninger. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der hænger en individuel 

målsætnings-/træningsplan på borgers stue. 
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tone”. 

”Jeg ved, at jeg altid kan kontakte leder 

eller medarbejdere, hvis der er noget, 

som jeg er utilfreds med”. 

”Jeg ønsker at varetage min medicin selv 

og skal tale med medarbejdere om dette”. 

Pårørende 1: 

”Min pårørende kom her til efter ophold 

på sygehus, hvor min pårørende intet 

kunne. Der er blevet afholdt 

opstartsmøde efter 1½ uge, men der står i 

deres pjece, at det skal afholdes efter 3-4 

dage”. 

”Der blev afholdt er rigtigt godt møde, og 

når der er tid, bliver ting gjort rigtigt 

godt.” ”Der skal være evalueringsmøde, 

hvor jeg regner med at blive inddraget”. 

”Jeg oplever dog, at der er for få 

ressourcer”. ”Jeg oplever, at min 

pårørende har behov for mere end det, 

der tilbydes, for at min pårørende kan 

komme endnu hurtigere hjem”. 

Pårørende 2: 

”Min pårørende kom til 

Rehabiliteringscenteret efter endt 

sygehusophold. Der blev afholdt 

målsætningsmøde efter en uges tid”. 

”Jeg oplever dog, at det der er aftalt ikke 

sker, eksempelvis at min pårørende ikke 

bliver kørt ned til træning, hvilket er 

aftalt”. 

”Jeg oplever at blive kontaktet og 

informeret, men det er kun i kraft af, at 

jeg selv henvender mig”. 

”Jeg er ikke blevet informeret om 

træning eller de øvelser, der selv kan 

laves med min pårørende. Jeg ved, at min 

pårørende ikke selv får disse lavet”. 

”Jeg oplever, at samarbejdet med 

pårørende kan blive bedre”. 

”Jeg synes det er svært at svare på, om 

jeg er tilfreds med plejen og træningen, 

for jeg oplever det ikke som 

rehabilitering, når målsætningssamtalen 

ikke bliver overholdt”. 

”Min pårørende er utryg i forhold til, om 

der kommer hjælp, når der trykkes på 

nødkaldet”. 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at borger ytrer et behov for at 

varetage flere opgaver selv. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at pårørende oplyser, at der 

er behov for mere pleje og træning end der er aftalt 

samt at der skal holdes fokus på aftaler, der er lavet i 

målsætningssamtale. 
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”Jeg oplever, at der er blevet talt meget, 

men at der skal arbejdes på, at der bliver 

handlet”. 

 

Mad og ernæring 

Har du oplevelsen af, at maden er 

målrettet dine behov? 

Er du tilfreds med maden? 

Har din vægt været stabil her under dit 

ophold? 

Borger 1: 

”Jeg har taget på, mens jeg har været her, 

men havde også tabt mig meget inden jeg 

kom”.” Jeg fik en masse proteiner og 

sondemad, men nu spiser jeg selv”. 

Pårørende 1: 

Jeg oplever, at maden er fin og målrettet 

til min pårørendes behov”. 

Pårørende 2: 

”Jeg ved det ikke, min pårørende 

fortæller, at det er udmærket. Dog er der 

et behov for at få skåret maden ud, og der 

er oplevelsen af, at min pårørende altid 

skal bede om det, hvilket virker på min 

pårørende som om, at de behov der er, og 

som er aftalt, ikke holder”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at borger og pårørende 

oplever at være tilfredse med maden. 

Tilsynsførende observerer en god stemning i køkkenet, 

hvor der er viden og indsigt i borgernes forskellige 

behov. 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der skal fokus på at 

overholde målsætningsaftaler. 

Aktiviteter  

Er der tilbud om aktiviteter? 

Foregår der aktiviteter, mens 

tilsynsførende er til stede? 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er individuel træning 

på gangen af borgere, samt at borgerne træner selv på 

gangen. 

Der er observeret, at der hænger en plakat på dørene til 

opholdsstuerne med information om daglig træning om 

formiddagen kl. 10.30-11 og om eftermiddagen kl. 

14.30 til 15. 

Der er set borgere, der træner i Rehabiliteringens 

træningslokale. 

Tilsynsførende bemærker, at der ikke er 

borgeraktiviteter i køkkenet, da det af hygiejnemæssige 

grunde ikke er tilladt. Medarbejdere oplyser, at det ikke 

er muligt. 

  

Personlig pleje 

Er der en positiv relation mellem borgere 

og medarbejdere? 

 

 

 

 

Der er en god dialog mellem borger og medarbejder. 

Tilsynsførende bemærker, at der arbejdes med at 

inddrage borgeren på en respektfuld måde  
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Er den ansatte opmærksom, respektfuld 

og omsorgsfuldt lyttende? 

 

Er der en venlig stemning i rummet? 

 

 

 

 

Udføres plejen efter individuelle ønsker 

og behov samt blufærdighed?  

 

 

 

 

Er borger ren og velsoigneret? 

 

Oplever tilsynsførende, at der arbejdes 

med den rehabiliterende tilgang herunder 

aktiviteter, der fremmer borgers fysiske, 

psykiske og sociale færdigheder? 

 

 

Oplever tilsynsførende, at maden og 

måltiderne er tilrettet borgers behov? 

 

Serveres maden indbydende? 

 

Er medarbejdernes hygiejne i orden, 

brugen af handsker, sæbe/sprit og 

håndklæder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bære medarbejderne smykker? 

Der er en behagelig og respektfuld stemning i rummet. 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at der var en ergoterapeut på 

stuen, der var ved at træne en borger i aktiviteter på 

badeværelset. 

 

 

Tilsynsførende har observeret, at borgers behov og 

ønsker varetages. Der er en er en træningsplan på 

borgers stue med hverdagsøvelser, som borger kan 

træne dagligt. 

Tilsynsførende oplever, at der bliver trænet på stuen. 

 

Ja. 

 

Ja, der bliver trænet med borgerne både af 

medarbejdere i plejen, i hverdagsaktiviteter, og af 

Genoptræningen. 

 

 

 

Tilsynsførende bemærker, at måltidet efterlever 

borgerens ønske og ret til selvbestemmelse. 

 

Ja. 

 

Tilsynsførende observerer, at medarbejder ikke skifter 

handsker i forbindelse med udførelse af den personlige 

pleje. Dette er medarbejder godt klar over med det 

samme. 

Tilsynsførende har efterfølgende drøftet arbejdsgange 

og hygiejniske principper med medarbejder, der 

oplyser, at hun kender til dette og ved, at der er 

arbejdsgange for arbejdet med borgere, der har 

smitsomme bakterier. Medarbejder fortæller, at hun 

ikke er helt sikker på, hvor mappen befinder sig, men 

hun taler med sygeplejerske, hvis der er tvivl. 

 

Nej. 
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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 foretaget stikprøver hos 2 borgere. 

 

Tilsynsførende bemærker, at hos begge borgere findes 

manglende opdatering af aktuelle helhedsvurderinger 

samt døgnplejeplaner.  

Der er observeret eventuelle manglende indsatsområder 

samt manglende evalueringer af indsatområder. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der er mangler i forhold til 

udfyldelse af CAVE og diagnoser, som det anbefales, at 

der tages hånd om. 

 

Tilsynsførende bemærker, at der ikke kan ses nogen 

steder, om der er taget stilling til fravalg af 

livsforlængende behandling eller samtykke, som det 

anbefales, at der tages hånd om. 

 

Medicin 

 

Der foretages stikprøver hos 2 borgere. 

 

Tilsynsførende bemærker ved medicingennemgang 

følgende mangler: 

- Der er i begge doseringer fundet manglende 

handelsnavne på præparaterne i 

dokumentationen. Der er fundet handelsnavne 

registreret i dokumentationen, som ikke er det 

aktuelle præparatet, der er i 

medicinopbevaringskasse.  

- Der mangler labels med navn og CPR nummer 

på ”grøn pose” (ikke aktuel medicin). 

- Der mangler labels på ”gul pose” seponeret eller 

pauseret medicin, med udløbsdato på det 

førstkommende præparat. 

- Der er observeret, at der ligger klokken 10 

medicin i dagens æske. Medicin, der skulle 

gives klokken 5.30, gives klokken 10.30. 

- Der findes medicin, der ikke opbevares korrekt. 

Medicin, der skal på køl, er ikke på køl. Efter 

aftale med medicinansvarlig kasserer 

tilsynsførende dette. 

 

Tilsynsførende anbefaler, at der arbejdes med at lokale 

instrukser for medicinhåndtering følges, samt fortsat 

fokus på UTH. 
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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 plejecentret 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. Plejehjemmet/plejecentret 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. Plejehjemmet/plejecentret 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. 

 

 

 

 


