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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 sundhedsfaglig koordinator Marianne Fels samt udviklingskonsulent Charlotte Larsen, 

begge fra Center for Social og Sundhed. 

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

medarbejdere. Der er en god stemning med smil, humor og fagligt fokus.  

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 A, 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 A ligger 35 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. 



 

4 
 

Afdelingssygeplejerske Charlotte Brandstrup har været ansat på Ryetbo gennem flere 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 26. november 2019 mellem kl. 7.30 og 15.30. Forstander Lise Bligaard samt 

afdelingssygeplejerske Charlotte Brandstrup 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, der er lavet 

udvalgte kontroller og egenkontrollen på medicin er drøftet med udviklingssygeplejersken. 

5.2 Observation 

De to tilsynsførende har fulgt i alt fem medarbejderne i den personlige pleje hos fem borgere. Borgerne er 

udvalgt blandt de ni borgere udtaget i stikprøven. Medarbejderne er dem, der på tilsynsdagen var planlagt 

til at hjælpe disse fire borgere. Vi fulgtes med en elev, to faste ufaglærte afløsere, en social- og 

sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper. 
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Tilsynsførende deltog desuden i triagemøde midt på dagen. 

5.3 Interview 

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

(telefoninterview), afdelingssygeplejerske Charlotte Brandstrup, to medarbejdere fra dagvagten (en social- 

og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper) samt to medarbejdere i aftenvagten. 

6. Resultater 

6.1 Omsorg og pleje 

Medarbejderne har 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. Beboerne guides og opfordres til 

at varetage det, de fortsat har ressourcer til. Tilsynsførende oplevede rigtig fin kommunikation mellem 

medarbejdere og borgere samt en god evne til at justere plejen, så borgeren hele tiden var tilpas. 

Afdelingssygeplejerske Charlotte Brandstup har et stærkt fokus på, at medarbejderne har det godt og 

fungerer indbyrdes, hvilket bestemt er indtrykket på tilsynsdagen. Det er vigtigt, at alle får smilet og grint, 

også beboerne.  

Tilsynsførende bemærkede, at medarbejderne ikke havde så stor viden om borgerens baggrund, hvilket 

optimalt kunne bidrage til gode samtaleemner og forståelse for det enkelte menneskes interesser, 

ressourcer og netværk. Det falder i tråd med, at det også er vanskeligt, at se i journalen hvem borgeren er 

som menneske. 

I beboernes sidste leveuger er der tæt dialog med de pårørende. Der sker noget særligt i den tid, hvor 

medarbejdere og pårørende ”rykker sammen” om at skabe en fin afslutning på et langt liv. Medarbejderne 

lægger vægt på, at skabe ro, gøre boligen pæn fx med blomster fra haven, hvis det er vigtigt for den 

døende. Når afdøde skal bæres væk fra Ryetbo holdes et minuts stilhed, der læses et vers og kisten følges 

ud. Denne tradition afklares med de pårørende inden, så der kan justeres, hvis pårørende ønsker noget 

andet. Der er opmærksomhed på, at orientere de øvrige beboere om, at én er død. 

De tre interviewede borgere er glade for at være her. For én har det været en stor lettelse og for en anden 

har det krævet lidt tilvænning. Borgerne er helt overordnet rigtig tilfredse med den hjælp de får og de er 

glade for personalet. Det er frustrerende for en af beboerne, at aftaler ikke altid bliver holdt, hvilket også 

observeres en enkelt gang under tilsynet. 

En enkelt borger nævner, at tøjet forsvinder under vask, selvom det er mærket. To af de tre interviewede 

pårørende er ikke tilfredse med tøjvasken, hvor de oplever at tøjet er blevet ødelagt, bliver væk eller tøjet 
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som beboeren har på, ikke er rent. En enkelt pårørende synes ikke rengøringen er tilfredsstillende. Der 

lugter på badeværelset og er støvet. De to øvrige er fint tilfredse. 

6.2 Hverdagslivet 

På tilsynsdagen er cirka 15 beboere i gang med holdtræning sammen med Ryetbos fysioterapeuter. Der er 

stort engagement og fint fokus på at tilpasse træningen, så alle kan være med. Tilsynsførende har mulighed 

for at deltage og får smil og opbakning fra flere af beboerne. 

Hverdagen 

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

fysioterapeuterne og har aktiviteter med de kognitivt velfungerende beboere.  

En af beboerne er glad for banko, der er en velintegreret del af Ryetbo, men kan også lide at sidde og læse 

eller se TV hos sig selv. En anden beboer er også glad for at læse og kunne ønske sig ture til biblioteket 

sammen med sin søn, hvilket desværre ikke er blevet til noget endnu. Denne beboer ønsker sig nogle andre 

aktiviteter end banko og populærmusik, der ikke lige rammer hendes interesser. En tredje beboer glæder 

sig til julefesten og har allerede planlagt hvilket tøj, hun skal have på. 

I aftenvagten kan det af og til lykkes at samles omkring ”kl. 20-hygge”, hvor der fx høres musik, ses TV eller 

film og serveres kage, frugtsalat eller popcorn. Det er vigtigt for medarbejderne, at skabe gode stemninger, 

så beboerne oplever glæde. En beboer udtrykker det sådan her: ”Hver dag er en god dag”. 

De pårørende finder indimellem hinanden og har glæde af uformelt samvær. Der tilbydes deltagelse i 

pårørendegruppe. De pårørende deltager i de arrangementer der er. En enkelt pårørende kunne dog ønske 

sig flere arrangementer udenfor arbejdstiden. En anden efterspørger grupper for de mentalt velfungerende 

beboere, da det er krævende at være sammen med de kognitivt dårlige beboere. 

 

Måltidet 

Mange beboere spiser deres morgenmad i boligen, men en enkelt af grupperne samles om en fin 

morgenmadsbuffet, der varieres lidt henover ugen, så der fx er blødkogt æg om onsdagen. Til middag kan 

beboerne enten spise i spisesalen sammen med beboere fra de andre afdelinger, i fælleskøkkenet på 

afdelingen eller i deres egen bolig. I spisesalen observeres en rolig og hyggelig stemning. 

Aftenvagterne kan godt lide at gøre noget ud af aftensmåltidet. Det er et godt tidspunkt at samles og 

snakke.  

Beboerne er tilfredse med maden (én synes dog at rugbrødet er lidt tørt), hvilket de tre pårørende helt 

overvejende også er. En bemærker, at det vil være dejligt, hvis kødet bliver skåret lidt tyndere ud. 

Medarbejderne er opmærksomme på, at måltidet i opholdsstuen skal være en god oplevelse for alle. Der 

bliver derfor af og til lavet om på placeringer, så de beboere med flest ressourcer kan få glæde af hinanden.  
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6.3 Faglighed 

Kompetenceudvikling og sparring 

Der er grundig introduktion, når nye medarbejdere starter. Leder har et ønske om, at følge mere op på 

introduktionen, hvilket der skal ses mere på i 2020. Der er tillige et ønske om at arbejde med et årshjul for 

kompetenceudvikling (og opfølgning), så der er kontinuerlig opmærksomhed. 

På tilsynsdagen er der forflytningskursus, som fysioterapeuterne varetager. 

Dagvagterne mødes kl. 7.30 og briefer hinanden om hvad der er sket det seneste døgn. Sammen med 

triagemøderne kl. 11 er det gode tidspunkter, at have faglige dialoger og få sparring. Medarbejderne 

oplever at have mange muligheder for faglig sparring hos kolleger, ledere, fysioterapeuter, 

demensvejledere og andre. 

På tilsynsdagen opleves en smule usikkerhed om hinandens faglige baggrund og måske dermed måske også 

om kollegernes faglige kompetencer? 

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. Leder og 

udviklingssygeplejerske er opmærksomme på, at sikre den nødvendige viden i alle faggrupper.  

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 

Afdelingen har haft fokus på forebyggelse af urinvejsinfektioner. De bruger vådservietter til vask ved 

bleskift og har fx aftalt, at der er én, der sikrer formiddagsdrikkevarer til beboerne, men resten af 

personalet holder triagemøde. Sansegulvet, der er en hjælpefunktion på nogle af stuerne, giver 

medarbejderne mulighed for at hjælpe til, når en borger står ud af sengen om natten for at gå på toilettet. 

Fysioterapeuterne har holdtræning og plejepersonalet er opmærksomme på at rehabilitering og 

vedligeholdelse af funktioner, er en del af den daglige pleje. Det så tilsynet flere eksempler på. 

Beboerne ernæringsscreenes i løbet af de første dage og eventuelle synkeproblemer observeres. 

Beboernes vægt følges og kosten justeres, hvis der er behov for det. 

I forhold til magtanvendelse undgår medarbejderne, at gøre noget, som borgeren modsætter sig. Der er 

fokus på, at borgeren bestemmer i sit eget hjem. I fællesrummene er der rammer for, hvad der kan 

rummes. Denne holdning gør, at der kun sjældent er magtanvendelser. Sansegulvet er aktiveret om natten 

hos fire af borgerne i stikprøven. Det er en overvågning, som pårørende giver samtykke til ved indflytning 

med deres underskrift. Tilsynet anbefaler, at Ryetbo’s ledelse drøfter rammerne ift. sansegulv med 
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kommunens jurist, set i lyset af den nye lovgivning vedrørende magtanvendelser, der tages i brug ved 

årsskiftet. Forstander Lise Bligaard oplyser, at der er søgt om tilladelse til dørlås på Ryetbo’s yderdør og at 

de afventer svar. 

Der arbejdes kontinuerligt med læring af utilsigtede hændelser fx på sygeplejerske-assistent-møder eller på 

triagemøder. 

Akutte situationer 

Hvis der opstår en akut situation, vil medarbejderne bede om hjælp fra sygeplejersken. På 1. sal er en 

akuttaske, der rummer remedier til at måle værdier. Situationen vurderes og medarbejderne orienterer sig 

ift. borgerens og lægens oplysninger om genoplivning. Afhængig af situationen vil der blive handlet relevant 

med fx opkald til 112. 

Tilsynsførende ser et fint vedligeholdt ”akut-rum” med sygeplejeremedier og taske på 1. sal. 

Vikarer og deling af viden mellem vagtlag 

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

medarbejderne er meget opmærksomme på. Herudover er der en kalender, hvor praktiske beskeder kan 

videreformidles 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. 

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. Lederen møder både nattevagter og 

aftenvagter på alle hverdage. 

Vikarer sættes ind i arbejdet af det faste personale og bruger også døgnrytmeplanerne. Det meldes tilbage 

til vikarbureauet, hvis der er vikarer, der ikke fungerer godt på afdelingen. 

6.4 Arbejdsprocesser 

Nye beboere 

Der holdes indflytningssamtale inden indflytning, hvor afdelingssygeplejersken taler med beboer og 

pårørende om en lang række ting i 1-2 timer. Der er tjekliste for denne samtale og for de følgende seks 

ugers opgaver. Leder Charlotte Brandstrup informerer videre til sygeplejerske og kontaktperson efter 

samtalen. 

Ved indflytning tager kontaktperson og sygeplejerske imod borgeren og sikrer indledningsvist, at borgeren 

bliver tryg i sin egen bolig. Ved behov bliver der holdt en eller flere opfølgningssamtaler. 

Den første tid er det en social- og sundhedsassistent, der varetager plejen hos den nye beboer. 
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Den ene af de interviewede beboere er ikke sikker på, hvem der er kontaktperson. De pårørende oplever, 

at personalet er søde, åbne og hjælpsomme. En pårørende oplever dog, at det er svært at få kontakt i 

weekender eller om aftenen, hvor personalet kan virke lidt fraværende. En anden oplever, at personalet 

hjælper udover det forventede og de som familie føler sig rigtig godt imødekommet. 

To af de pårørende efterspørger flere informationer om dagligdagen, så de som pårørende kan understøtte 

og følge op. 

Medicinhåndtering 

Udviklingssygeplejerske eller leder laver jævnligt medicinaudit. Det giver et fint overblik over, hvor der er 

behov for at optimere, hvilket typisk er på datering af fx cremer, opbevaring af medicin i de korrekte poser 

etc. Der følges op på personale- og triagemøder. Der er generelt fint styr på medicinhåndteringen og en 

god indsigt i, hvor der er behov for at forbedre.  

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. 

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

men effekten dokumenteres som oftest ikke.  

To gange i hver dagvagt tjekker en fast medarbejder, at al medicin er givet. Det er oplevelsen, at utilsigtede 

hændelser ifm. medicinering hyppigst sker, når medicinen skal gives på andre tidspunkter end vanligt, 

hvilket leder er opmærksom på.  

Der er indført kollega-tjek af dispenseret medicin og der arbejdes med, at den medarbejder, der helt 

konkret giver borgeren medicinen tager ansvar for at sikre, at det er det korrekte antal piller, der gives. Det 

har flere gange været drøftet, hvem der må administrere medicin. Aktuelt er beslutningen, at faglærte 

(også vikarer) gerne må og at der altid er en faglært ”bag” elever og ufaglærte. På tilsynsdagen ses, at en 

ufaglært får tjekket medicinen af en faglært før den gives til beboeren. Den faglærte dokumenterer 

herefter at medicinen er givet. Det forudsætter tillid til at ufaglærte og elever melder tilbage, hvis beboeren 

af en eller anden grund alligevel ikke tager medicinen. 

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.  

Medicin, der skal kasseres, opbevares i en ulåst kasse på kontoret. Det er ikke sikker opbevaring og skal 

bringes i orden jf. Ryetbo’s egne procedurer. 

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 hvad beboeren har brug for hjælp til. 

Særlige opmærksomhedspunkter som fx hjælpemidler og CAVE er også fint beskrevet. 
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Det er tilsynets vurdering, at der bliver lavet relevante sygeplejefaglige udredninger (de 12 

sygeplejeområder/helbredstilstande), men det er ikke 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. Skemaet placerer sig dog ikke 

altid under ”supplerende stamoplysninger”. Skemaet bliver printet og sat i beboer-mapperne, så det hurtigt 

kan findes frem i en akut situation. 

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

Skemaet gemmer sig meget langt ”inde” i Nexus (Borgerforløb – alle aktive forløb – det fælles grundforløb 

– FSIII) og vil i praksis være tæt på uanvendeligt, hvis ikke det var fordi afdeling A printer skemaet og sætter 

det i beboer-mapperne. 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. Det er kun muligt at se på to 

ud af ni beboere. 

Der er kun to af beboerne (af de ni i stikprøven), hvor dokumentationen giver et billede af, hvem borgeren 

er. Altså deres familierelationer, tidligere liv, interesser etc. Det er væsentlige informationer for at sikre en 

omsorg og en hverdag, der tager hensyn til det individuelle menneske. 

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

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

”supplerende stamoplysninger” samt ændret dokumentationspraksis ift. sygeplejefaglig udredning 

(”helbredstilstande”). 

7. Konklusion 
 

Ved tilsynet på Ryetbo Plejehjem, afdeling A, 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.  

Tilsynsførende bemærker følgende: 

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

implementeringen af FSII kan optimeres yderligere ved at arbejde med ”generelle oplysninger” 
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(herunder livshistorie og samtykkeevne), ”supplerende stamoplysninger” samt ændret 

dokumentationspraksis ift. sygeplejefaglig udredning (”helbredstilstande”). 

2. Medicinhåndtering: Dokumentation af effekt af p.n. medicin bør optimeres. Medicin, der skal kasseres, 

opbevares p.t. i en ulåst kasse på kontoret. Det er ikke sikker opbevaring og skal bringes i orden jf. 

Ryetbo’s egne procedurer. Der kan med fordel sættes fokus på administration af medicin, der gives på 

”skæve” tidspunkter. 

3. Tilsynet anbefaler, at Ryetbo’s ledelse drøfter rammerne ift. sansegulv med kommunens jurist, set i 

lyset af den nye lovgivning vedrørende magtanvendelser, der tages i brug ved årsskiftet. 

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. 

 


