
 

1 
 

 

 

RAPPORT FRA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN 

 

 

RYETBO PLEJEHJEM 
AFDELING C 

 

 

FURESØ KOMMUNE 

CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED 

16. DECEMBER 2019 

  



 

2 
 

 

Indhold 
1. Indledning ...................................................................................................................................................... 3 

2. Samlet vurdering ........................................................................................................................................... 3 

3. Om plejehjemmet .......................................................................................................................................... 3 

4. Metode .......................................................................................................................................................... 4 

5. Dataindsamling .............................................................................................................................................. 4 

5.1 Audit .................................................................................................................................................... 4 

5.2 Observation ......................................................................................................................................... 4 

5.3 Interview .............................................................................................................................................. 5 

6. Resultater ...................................................................................................................................................... 5 

6.1 Omsorg og pleje ................................................................................................................................... 5 

6.2 Hverdagslivet ....................................................................................................................................... 6 

6.3 Faglighed .............................................................................................................................................. 7 

6.4 Arbejdsprocesser ................................................................................................................................. 8 

7. Konklusion ................................................................................................................................................... 10 

8. Proces .......................................................................................................................................................... 11 

 

  



 

3 
 

1. Indledning 

Det årlige uanmeldte tilsyn på plejecentre og plejehjem i Furesø Kommune gennemføres i henhold til 

Servicelovens § 151.  

I Furesø Kommune har vi valgt at det kommunale tilsyn er et ”bredt” tilsyn, der fører tilsyn med både 

service- og sundhedslov, samt de rammer der er udstukket af kommunalbestyrelsen og ledelsen i CSS. 

Målet er at identificere områder, hvor kommunen med fordel kan udvikle/optimere til gavn for borgerne og 

at vi hjælper hinanden med at gøre dette. 

Der føres tilsyn med, at borgerne får den hjælp de har behov for på en måde – fagligt såvel som 

menneskeligt – som er i harmoni med god faglig praksis, instrukser, standarder, vision og politikker. I 2019 

er der et særligt fokus på sikring af kvaliteten i omsorgen døgnet rundt. 

Tilsynsførende er udviklingskonsulent Charlotte Larsen fra Center for Social og Sundhed. 

2. Samlet vurdering 
Det er tilsynsførendes oplevelse, at Ryetbo, afdeling C, er et rart sted at være for både beboere og 

medarbejdere. Der er en god stemning og tydelig faglig stolthed hos medarbejderne.  

Der er aftaler, der sikrer at informationer deles mellem vagtlag og der er taget stilling til, hvordan vikarer 

skal arbejde, så der tages bedst muligt hensyn til kontinuitet og kompetencer. Der er således ikke noget at 

bemærke fra tilsynsdagen ift. sammenhængen over døgnet og indsatsen for at bevare kvaliteten i plejen, 

også når der er vikarer. 

Tilsynets samlede vurdering er følgende: 

Ved tilsynet på Ryetbo Plejehjem, afdeling C, er der enkelte bemærkninger, der ikke vurderes at have 

betydning for borgernes sikkerhed, men som der med fordel kan arbejdes med for at optimere 

arbejdsprocesser og øge kvaliteten.1 

Bagrunden for vurderingen fremgår af punktet ”Resultater” og opsummeres i konklusionen. 

3. Om plejehjemmet 
På Ryetbo Plejehjem er der 108 boliger. På afdeling C ligger 38 af boligerne. Personalet består af 

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, aktivitetsmedarbejdere og 

fysioterapeuter. Ledige vagter ved sygdom og vakancer dækkes – hvis muligt – af egne afløsere eller 

vikarbureau. Der kan være ufaglærte blandt afløserne. 

                                                           
1
 Denne vurdering svarer til vurderingen ”mindre problemer” i den skala som Styrelsen for patientsikkerhed anvender. Skalaen har 

fire kategorier: Ingen problemer, mindre problemer, større problemer og kritiske problemer. 
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Afdelingssygeplejerske Hanne Ljungberg har været ansat på Ryetbo i godt to år. 

4. Metode 
De data, der danner grundlag for tilsynets vurdering, indsamles på flere måder: dokumentation i 

borgerjournalen, medicinaudit, observationer og interviews med borgere, pårørende, leder og 

medarbejdere. Der anvendes interviewguides, auditskemaer og observationsskabeloner, der sikrer at 

enhederne bliver vurderet på samme måde. 

Tilsynsførende bevæger sig frit omkring i enheden, med det formål at få et generelt indtryk af stedet og den 

praksis, der er. 

Der udarbejdes en rapport, som danner grundlag for eventuelle udviklingspunkter, der skal drøftes med 

ledelse og medarbejdere. Tilsynsførende Charlotte Larsen følger op på de aftaler, der indgås. 

5. Dataindsamling 
Tilsynet foregik 16. december 2019 mellem kl. 7.30 og 16.15. Forstander Lise Bligaard blev orienteret cirka 

en halv time før. 

5.1 Audit  

Dokumentationen er gennemgået på en tilfældig stikprøve på 9 borgere (cirka 25 %) dagen før tilsynet. Ved 

gennemgangen af dokumentationen er der søgt svar på følgende spørgsmål: 

 Hvem er borgeren? Livshistorie, familie, netværk, interesser, tidl. beskæftigelse etc. 

 Hvilke helbredsproblemer har borgeren? Sygdomme, funktionsnedsættelser, medicin. 

 Hvad har borgeren brug for hjælp til? 

 Der er desuden set på om der er lavet sygeplejefaglig udredning (de 12 områder), særlige forhold (fx 

cave, kost, religion og hjælpemidler), samtykke, forebyggelse samt samtaler og beslutninger vedr. den 

sidste tid. 

Der er tillige set på indberettede utilsigtede hændelser tre måneder forud for tilsynet.   

På tilsynsdagen er der lavet interview med en sygeplejerske om medicineringsprocessen og der er lavet 

udvalgte kontroller. 

5.2 Observation 

Tilsynsførende har fulgt to medarbejderne i den personlige pleje hos to borgere. Borgerne er udvalgt blandt 

de ni borgere udtaget i stikprøven. Medarbejderne er dem, der på tilsynsdagen var planlagt til at hjælpe 

disse borgere. Tilsynsførende fulgtes med en social- og sundhedshjælper og en sygehjælper. 
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Tilsynsførende deltog desuden i triagemøde midt på dagen. 

5.3 Interview 

Der er gennemført interviews med to borgere udvalgt blandt de ni i stikprøven, to pårørende 

(telefoninterview), afdelingssygeplejerske Hanne Ljungberg og forstander Lise Bligaard, to medarbejdere 

fra dagvagten (en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent) samt en enkelt medarbejder fra 

aftenvagten. 

6. Resultater 
Både ledere og medarbejdere har et meget klart blik på, hvad der skal til for at beboerne oplever 

livskvalitet. Det drejer sig både om basale behov som søvn, mad, smertefrihed, en mave der fungerer etc. 

og om relationelle forhold som smil, berøring, samarbejde, kendskab og respekt. Og så er der behovene for 

rutiner, traditioner, netværk, bevare vaner og ofte også musik.  

6.1 Omsorg og pleje 

Medarbejderne har en god og respektfuld kontakt til beboerne i plejesituationerne. De ved, hvad borgeren 

har brug for hjælp til og hvordan vaner og individuelle behov skal tilgodeses. Der er godt kendskab til 

beboernes liv og det bruges aktivt i dialogen, særligt hos den ene beboer. Beboerne guides og opfordres til 

at varetage det, de fortsat har ressourcer til. Beboernes velbefindende er i fokus i plejen, så der tages 

omsorgsfuldt hensyn til smerter og lægges vægt på, at badet skal være rart. 

Hygiejne og medicinhåndtering var under tilsynet upåklagelig og der er fine faglige overvejelser bag de valg 

medarbejderne tager. 

Ved aftenvagtens start er det vigtigt for medarbejderen, at få hilst på og set alle beboerne. Dem, der skal på 

toilettet bliver hjulpet og så er aftenen fint i gang. De bedste aftener for beboerne er i medarbejderens 

optik, når det hele går roligt med godt humør. Medarbejderen er meget bevidst om at tage det stille og 

roligt, så beboerne ikke stresses af medarbejdernes travlhed. 

De vigtige samtaler om den sidste tid, skal først ligge når medarbejderne kender beboeren og de pårørende 

lidt. Oftest taler sygeplejersken med familien op til årsgennemgangen med lægen. Det giver ro og gode 

forløb, når man er på forkant og har talt om, hvordan den sidste tid skal foregå. På afdelingen er der fokus 

på at lindre og samarbejde tæt med familien, så den sidste tid bliver værdig. Der er godt samarbejde med 

vågetjenesten. Når en beboer er død, tændes lys og de øvrige beboere får besked. Familien og personalet 

følger kisten ud og synger også, hvis familien ønsker det. 

De to interviewede borgere har det godt på Ryetbo. De oplever sig godt behandlet. Den ene fortæller at 

samarbejdet med personalet er ”helt upåklageligt”. Den anden er enig, men i weekenderne kan man godt 
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komme til at vente lidt længe på personalet. En god dag er en dag uden smerter og dem er der heldigvis 

nogen af.  

De to interviewede pårørende er begge meget glade for samarbejdet med personalet: ”De har en kærlig 

tilgang til beboerne”. Den ene yderst tilfreds med plejen. Den anden synes beboeren kan lugte lidt og går i 

beskidt tøj. Denne pårørende oplever også, at tøjet forsvinder. 

6.2 Hverdagslivet 

En af beboerne omtaler Ryetbo på denne måde (med et smil): ”For en institution ligger Ryetbo i den bedre 

ende”. Beboeren rammer dermed ret præcist ned i de dilemmaer, der kan være i at bo (eller arbejde) i 

nogle definerede rammer og samtidig give plads til det individuelle menneske. Denne beboer synes 

balancen er fin. Ledere og medarbejdere synes det kan være svært at balancere. Nogle gange er 

forventningerne fra pårørende højere end ressourcerne rækker, andre gange kan hensyn til flertallet gøre 

det svært at rumme en beboers selvbestemmelse. Det kan fx handle om rygning. 

Hverdagen 

Demensvejlederne varetager aktiviteter sammen med de borgere, der har en demensproblematik mens 

fysioterapeuterne og har aktiviteter med de kognitivt velfungerende beboere. På tilsynsdagen sidder 

demensvejlederen med en gruppe borgere og er i gang med en quiz. Terapiens medarbejdere har 

indimellem temaer på de enkelte afdelinger. 

Begge de interviewede beboere deltager i banko og træning på forskellig vis. Den ene kan selv gå en tur og 

nyder området, særligt om sommeren. Den anden har ikke så tæt et netværk og kan savne besøg og at 

komme mere ud. Denne beboer har ikke talt med personalet om sine ønsker og ved derfor ikke om det kan 

lade sig gøre. En af de pårørende synes slet ikke, at beboeren får træning nok. 

Medarbejderne vurderer, hvad den enkelte kan rumme og det er måske blot kaffe og kage samt et hvil i 

hjørnet af opholdsstuen. Lederne oplever, at de gør det godt, men kunne af og til ønske sig at der var mere 

tid til én-til-én-kontakt. 

De pårørende deltager begge i de arrangementer, der er på plejehjemmet. Der tilbydes deltagelse i 

pårørendegruppe.  

 

Måltidet 

Nogle beboere spiser morgenmad i deres egen bolig og mange dukker op i fællesområdet som det passer 

med deres morgenrytme. Morgenmaden kan derfor strække sig over en del timer. Stemningen bliver 

hyggeligere efterhånden som flere beboere dukker op.  

Midt på dagen er der også mulighed for at spise i spisestuen sammen med beboere fra de øvrige afdelinger. 

Der er lidt flere hensyn at tage i spisesalen og disse beboere, skal helst kunne klare måltidet selv og finde 

glæde i at sidde sammen med andre. De fleste på afdeling C vil helst blive på afdelingen. Et ægtepar sidder 
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ved deres eget bord. Lederne oplever, at middagsmåltidet kan være lidt mere institutionspræget end de 

øvrige måltider bl.a. fordi den varme mad jo skal spises mens den er varm. Det er et ønske, at arbejde med 

middagsmåltidet, så personalet er en mere integreret del af det. Om aftenen sidder medarbejderne med 

om bordet og spiser sammen med beboerne.  

De to beboere og to pårørende, tilsynsførende har talt med, er tilfredse med maden, der er god 

hverdagsmad. Den ene har gode idéer til nye retter som han kender fra sin barndom fx tykke 

gærpandekager. 

6.3 Faglighed 

Kompetenceudvikling og sparring 

Der er målrettet fokus på kompetenceudvikling. Der er fx fagligt forum en gang om måneden og ofte 

kommer der folk udefra med særlig indsigt i et område. I januar 2020 sættes gang i e-læring på 

medicinområdet. Der er kontinuerligt kurser i hjerte-lunge-redning, forflytning og dokumentation. Der har 

tillige været indsatser ift. hygiejne, demens, velfærdsteknologi og magtanvendelse. 

Medarbejderne oplever at have gode muligheder for faglig sparring internt. Sygeplejerskerne sparrer også 

jævnligt med lægerne. Triagemøder, sygeplejerskemøder etc. er også gode fora for faglig sparring. 

Instrukser 

De seneste år har Ryetbo gennemgået en stor ombygning, hvilket har været et hovedfokus. Implementering 

og tilpasning af instrukser til lokale forhold er derfor netop gået i gang. Medarbejderne ved, hvor de kan 

finde instrukserne og der orienteres på møder for sygeplejersker og assistenter om nye instrukser. VAR-

procedurer anvendes bl.a. i uddannelsen af sygeplejestuderende. 

Da sygeplejerskerne har ansvaret for triagemøderne og sikrer det sundhedsfaglige fokus, vurderer tilsynet 

ikke, at der er nogen aktuelle udfordringer ift. kendskab og anvendelse af instrukser. 

Forebyggelse 

Fysioterapeuterne har holdtræning og plejepersonalet er opmærksomme på at rehabilitering og 

vedligeholdelse af funktioner, er en del af den daglige pleje. Det så tilsynsførende gode eksempler på. En 

medarbejder fortæller stolt om de fremskridt en borger har gjort efter han er flyttet på Ryetbo. 

Gangfunktionen er bedret og beboeren kan være langt mere deltagende i plejen end tidligere. 

En gruppe medarbejdere arbejder med faldforebyggelse, som dog kan være svært at undgå pga. borgernes 

fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Nogle husker ikke, at de ikke kan gå. Der sker således fortsat 

fald. 

Triagemøderne giver mulighed for tidlig opsporing af ændringer hos beboerne og dermed bedre mulighed 

for at gribe ind i tide, så fx vægttab forebygges. 
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Der arbejdes kontinuerligt med læring af utilsigtede hændelser fx på sygeplejerske-assistent-møder eller på 

triagemøder. 

Vikarer og deling af viden mellem vagtlag 

På tilsynsdagen er der flere vikarer og afløsere på afdeling C. Det tager lidt ekstra tid for det faste personale 

om morgenen, men op ad dagen ser det ud til, at alle ved, hvad de skal. Vikarer og afløsere inddrages fint i 

triagemødet. 

Døgnrytmeplaner og den øvrige dokumentation er med til at sikre sammenhæng henover døgnet, hvilket 

medarbejderne er meget opmærksomme på. Herudover bruges rapportsedler, hvor opgaver etc. kan 

formidles mellem vagterne. 

Aftenvagterne møder ind forskudt, så den første kommer kl. 14 og de sidste 15.30. Der er derfor mulighed 

for at tale med dagvagterne og få mundtlig overlevering. Herudover orienterer aftenvagterne sig i 

journalerne og på triagetavlen. Kl. 15.30 samles alle aftenvagter og koordinerer. Aftenvagten fortæller, at 

hun ofte møder tidligere ind, så hun lige får lejlighed til at tale med dagvagtskollegerne. Alle er glade for, at 

der er en senvagt blandt sygeplejerskerne. 

Fordelingen af borgere og opgaver til den følgende dag varetages af sygeplejerske eller leder, så der på 

forhånd tages stilling til hvordan dagens kompetencer bedst anvendes. Vikarer sættes ind i arbejdet af det 

faste personale og bruger også døgnrytmeplanerne, men skal logges på Nexus af en fast medarbejder. 

Egentlig kunne medarbejderne godt ønske sig, at døgnrytmeplanerne blev printet og var i en mappe 

ligesom skemaer med beslutning vedr. livsforlængende behandling. Der er som regel makkerpar, så vikarer 

er knyttet til en fast medarbejder. Afløsere gennemgår en grundigt introduktionsprogram, når de starter. 

En medarbejder er blevet opmærksom på, at vikarerne (der er uddannede) stiller spørgsmål, hvis der er 

noget de har brug for at vide. De faste afløsere (der ikke er uddannede) kender stedet og er kendte blandt 

personalet, men stiller til gengæld sjældent spørgsmål, selvom der kunne være et fagligt behov. 

6.4 Arbejdsprocesser 

Nye beboere 

Der holdes indflytningssamtale inden indflytning, hvor afdelingssygeplejersken og på det seneste også 

demensvejlederen (når det er relevant) taler med pårørende og evt. også beboeren. Der tales blandt andet 

om forventninger og hvor vigtig indretningen af den kommende beboers bolig er. Leder giver informationer 

om beboeren videre til bl.a. afdelingens sygeplejersker. Indflytning aftales, så en sygeplejerske kan tage 

imod beboeren. Sygeplejersken varetager også plejen af beboeren de første dage evt. sammen med en 

kollega. En ny beboer er triageret rød den første tid og der er en aftale om, at alle vagtlag skal notere deres 

observationer om borgeren, så der er basis for at kunne lave døgnrytmeplan hurtigt. Når personalet kender 

beboeren lidt bedre besluttes hvem der skal være kontaktperson, så det passer med både kompetencer og 

personlighed. 
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En af de pårørende synes hun bliver kontaktet for sjældent, mangler informationer og bliver ikke brugt som 

primær kontakt. 

Medicinhåndtering 

Der er generelt fint styr på medicinhåndteringen, hvilket tilsynsførende ser i praksis flere gange under 

tilsynet. Aktuelt er der på hele plejehjemmet igangsat en proces til optimering af medicinhåndtering med 

hjælp fra en ekstern konsulent. Håbet er, at man i processen kan knække koden til de fejl, der af og til sker, 

fx ift. at medicinen ikke bliver givet til tiden. Der er ikke store udfordringer ifølge forstander Lise Bligaard, 

men alligevel et stort ønske om, at blive de sidste hængepartier kvit. 

Genbestilling af medicin kræver særlig opmærksomhed af personalet for at sikre, at medicinen faktisk 

leveres. Der noteres på ”ansvarshavende sedler”, så alle hjælper med at holde øje. Der er en fin praksis 

omkring modtagelse af medicin, som apoteket leverer i et aflåst skab i kælderen, hvorefter ansvarshavende 

modtager besked, så der kan tages hånd om medicin, der skal på køl.  

På afdelingen opbevares medicinen i den ene ende i beboernes boliger i aflåst skab, i den anden ende i et 

medicinskab på kontoret. Begge sygeplejersker er gået i gang med en systematisk egenkontrol, hvor 

holdbarhed, datering etc. systematisk gennemgås. Under tilsynet findes Adrenalin i køleskabet, hvor 

holdbarheden er overskredet. Der er Adrenalin til rådighed på afdelingen nedenunder. 

Under gennemgangen vises god og sikker praksis ift. at undgå at efterdosere. Det er helt overvejende 

afdelingens sygeplejersker, der doserer medicin og de tjekker handelsnavne og retter i Nexus i denne 

proces. Sygeplejerskerne bærer gule veste, når de doserer, så det er tydeligt, at de ikke skal forstyrres. 

Ophældt medicin tjekkes af en kollega. 

Det er uddannet personale samt afløsere, der er lært op, der giver medicin. Afløsere må kun give tabletter. 

Elever må kun give medicin sammen med uddannet personale, der også kvitterer på deres vegne. 

Dokumentation af effekt af p.n. medicin kan optimeres. Begrundelsen for at give medicinen er rigtig fin, 

men effekten dokumenteres som oftest ikke.  

Beboerne identificeres ved genkendelse og det skal kontinuerligt overvejes om det er tilstrækkelig sikkert i 

perioder med fx navnesammenfald på beboere eller en større andel nyt personale.  

Journalføring 

Dokumentationen i borgerjournalen er generelt høj. Der arbejdes konsekvent med indsatser, indsatsmål og 

handlingsanvisninger samt relatering af observationer til de øvrige elementer i dokumentationen. På alle 

beboere er det tydeligt, hvilke helbredsproblemer beboeren har og helt overvejende også hvad beboeren 

har brug for hjælp til (opfyldt: 7, delvist opfyldt: 2). Enkelte af døgnrytmeplanerne bør formentlig opdateres 

(særlig for aftenvagten). Særlige opmærksomhedspunkter som fx hjælpemidler, værge og CAVE er også fint 

beskrevet. CAVE mangler blot et enkelt sted. Der er lidt mere variation i, hvorvidt man kan læse, hvem 

borgeren er som menneske, altså deres familierelationer, tidligere liv, interesser etc. På seks beboerne er 
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der tilstrækkelige oplysninger, på tre er det yderst sparsomt. Det er væsentlige informationer for at sikre en 

omsorg og en hverdag, der tager hensyn til det individuelle menneske. Under tilsynet oplyses, at det er 

demensvejlederen, der laver livshistorier (sammen med de pårørende). Også på borgere uden en 

demenssygdom. Tilsynet vil foreslå, at det bliver en fælles opgave, at notere de oplysninger ned, man får 

kendskab til i den første tid efter indflytning. Selv få oplysninger kan bidrage til billedet af det menneske, 

der er flyttet ind. 

Det er tilsynets vurdering, at der bliver lavet relevante sygeplejefaglige udredninger (de 12 

sygeplejeområder/helbredstilstande), men det er ikke altid muligt at vurdere om der er taget stilling til alle 

12 områder. Alle områder, der ikke er aktuelle eller potentielle markeres på afdeling A som ”inaktive”. 

Tilsynet vil foreslå, at Nexus-vejledningen om dokumentation af helbredstilstande følges. Når en tilstand i 

stedet gemmes som ”ikke relevant” bliver det muligt at se, at der er taget fagligt stilling. Det er kun 

tilstande, der ikke længere er aktuelle, fx en overstået infektion, der skal gemmes som ”inaktiv”. 

Der er fint fokus på udfyldelse af skemaet om livsforlængende behandling, hvor der er dialog i gang med 

læge om fire af beboerne. To er udfyldt og hos tre er det uklart, hvor lægenotatet kan ses. 

Der er udfyldt skemaer med samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger på alle borgerne, men 

hos fire af disse er tilsynsførende i tvivl om, hvorvidt borgeren har samtykkeevne, selvom det er oplyst i 

skemaet, at det er borger selv, der har givet samtykke. Skemaet lægger sig ikke under ”supplerende 

stamoplysninger” ligesom skemaet om livsforlængende behandling. Tilsynet vil tage det op med Nexus-

teamet. 

Samtykke-forpligtelsen er i princippet tredelt. Der skal både dokumenteres samtykkeevne, samtykke til 

indhentning og videregivelse af oplysninger samt samtykke til behandling (ved opstart af nye 

behandlingsforløb, fx antibiotika eller sårpleje). Der er to CSS-vejledninger, der beskriver dette. Tilsynet vil 

foreslå, at der indledningsvis sættes fokus på at dokumentere samtykkeevne.  

Konkrete iagttagelser fra journalaudit er drøftet med sygeplejerske under tilsynet og eftersendt til leder.  

Tilsynet anerkender den fine dokumentation på afdeling C og vurderer, at implementeringen af FSII kan 

optimeres yderligere ved at arbejde med ”generelle oplysninger” (herunder livshistorie og samtykkeevne), 

opdatering af døgnrytmeplaner samt ændret dokumentationspraksis ift. sygeplejefaglig udredning 

(”helbredstilstande”). 

7. Konklusion 
 

Ved tilsynet på Ryetbo Plejehjem, afdeling C, er der enkelte bemærkninger, der ikke vurderes at have 

betydning for borgernes sikkerhed, men som der med fordel kan arbejdes med for at optimere 

arbejdsprocesser og øge kvaliteten.  
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Tilsynsførende bemærker følgende: 

1. Dokumentation: Tilsynet anerkender den fine dokumentation på afdeling C og vurderer, at 

implementeringen af FSII kan optimeres yderligere ved at arbejde med ”generelle oplysninger” 

(herunder livshistorie og samtykkeevne), opdatering af døgnrytmeplaner samt ændret 

dokumentationspraksis ift. sygeplejefaglig udredning (”helbredstilstande”). 

2. Medicinhåndtering: Dokumentation af effekt af p.n. medicin kan optimeres. Begrundelsen for at give 

medicinen er rigtig fin, men effekten dokumenteres som oftest ikke.  

8. Proces 
Nærværende rapport er i høring i 14 dage hos den lokale leder samt dennes leder. Hvis der er faktuelle fejl i 

rapporten, rettes disse og rapporten er herefter endelig. 

Hvis der under tilsynet er fundet forhold, der skal arbejdes med, følges denne proces: 

 Dialogmøde med lokal leder samt evt. områdeleder/forstander, udviklingssygeplejerske, 

teamkoordinator samt andre relevante personer. Tilsynsførende indkalder til mødet. 

 På dialogmødet drøftes de områder, der er identificeret under tilsynet. Det afklares, hvad der skal 

arbejdes med helt lokalt, hvad der skal håndteres i området og hvad der med fordel kan håndteres på 

tværs af enten plejecentre eller hele Center for Social og Sundhed. Det drøftes endvidere, hvem der 

kan bidrage til at udvikle/implementere/forbedre og dermed støtte den lokale leder. Tilsynsførende 

udarbejder referat fra mødet. Referatet journaliseres i Acadre. 

 Det er den lokale leders ansvar at sikre, at påpegede mangler rettes op inden for den fastsatte tidsfrist.  

 Tidsfrister fastsættes i et samarbejde mellem tilsynsførende og lokal leder, men tilsynsførende er 

ansvarlig for, at fristerne står i rimeligt mål til alvorligheden af de påpegede mangler. 

 Tilsynsførende beslutter om der skal være et opfølgende besøg (møde, tilsyn eller evt. audit). 

Opfølgning sker så der er en rimelig relation til alvorligheden af de påpegede mangler. Konklusionen på 

opfølgningsbesøg journaliseres. 

 Der stilles ikke formkrav til, hvordan en lokal plan skal udarbejdes. 

 


