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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 Blommehaven er et rart sted at være. Stemningen er god og der 

samarbejdes på tværs hele dagen. Der fornemmes dog også bekymringer relateret til personale- og 

ledelsessituationen. Det er indtrykket, at medarbejderne er i en afventende situation, men på trods af det, 

er de alle fint fokuserede på borgernes behov. 

Tilsynets samlede vurdering er følgende: 

Ved tilsynet på Lillevang Plejecenter, Blommehaven 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 plejecentret 
På Lillevang Plejecenter er der 96 boliger fordelt i fire huse. I Blommehaven er der således 24 boliger. 

Personalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt 

ufaglærte afløsere. Ledige vagter ved sygdom og vakancer dækkes af egne timelønnede vikarer eller 

vikarbureau.  

Leder Nina Petersen har været ansat på Lillevang i et år og stopper med udgangen af november 2019. 

Opfølgningen på tilsynet varetages derfor at leder Majbritt Jensen. 

                                                           
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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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 19. november 2019 mellem kl. 7.30 og 15.30. Leder blev orienteret cirka en halv time før. 

5.1 Audit  

Dokumentationen er gennemgået på en tilfældig stikprøve på 6 borgere (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 social- og sundhedsassistent om medicineringsprocessen, der 

er lavet udvalgte kontroller og egenkontrollen på medicin er efterfølgende gennemgået. 

5.2 Observation 

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

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

planlagt til at hjælpe disse fire borgere. Vi fulgtes med en elev, en uuddannet afløser (der har været i 

Blommehaven i lang tid), en social- og sundhedsassistent, en pædagog og en social- og sundhedshjælper. 

Begge tilsynsførende deltog desuden i triagemøde midt på dagen. 

5.3 Interview 

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

(telefoninterview), leder Nina Petersen, to medarbejdere fra dagvagten (en sygeplejerske og en social- og 
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sundhedshjælper) samt tre medarbejdere i aftenvagten (en assistent, en hjælper og en vikar). 

Lederinterviewet dækker både Blomme- og Magnoliehaven, da Nina Petersen er leder begge steder. 

6. Resultater 

6.1 Omsorg og pleje 

Kontakten mellem medarbejdere og beboere er god og nærværende. Tonen justeres fint med afsæt i den 

enkeltes personlighed, så der fx hos den ene borger bruges humor og hos en anden smånynner 

medarbejderen, hvilket bidrager til en rolig og hyggelig morgenstund. Medarbejderne kender beboerne 

godt. 

Beboernes egne ressourcer bruges generelt relevant, så de selv varetager det, de kan. Hos en meget dårlig 

borger med få ressourcer kræver det viden og opmærksomhed, at give borgeren tryghed under den 

personlige pleje. Det lykkes overvejende godt, bl.a. med dejlig musik i rummet og forsigtig hjælp ved 

vendinger. Lidt mere tid og orientering om næste skridt, vil formentlig være en fordel for borgeren. Det er 

under tilsynet drøftet med en medarbejder, at hun skal undlade at tale om borgeren, når borgeren er til 

stede eller der er andre borgere i lokalet. Tilsynet har ikke grund til at antage, at dette er en generel 

problematik. 

Plejen er omhyggelig og der er godt styr på de hygiejniske principper alle steder. 

Der er god opmærksomhed på den sidste tid, hvor der arbejdes med at få involveret læge og pårørende i 

god tid, sikre at alle medarbejdere er orienteret, oplæring i mundpleje mm. samt gøre de små ting som fx at 

sørge for kaffe til pårørende. De pårørende er ofte til stede en stor del af tiden de sidste dage. Der sørges 

for blomster til den afdøde og personalet følger kisten ud. 

Leder Nina Petersen taler meget med beboerne og iagttager om de er glade. Som regel ser hun, at 

borgerne trives. En af indgangene er den gode kontakt mellem medarbejdere og beboere. En anden er at 

indfri ønsker, i det omfang det er muligt. Fx er der aktuelt én, der gerne vil have bad fem gange om ugen, 

hvilket vedkommende får. 

De tre borgere, der er interviewet under tilsynet, var alle overordentligt tilfredse med plejen og 

samarbejdet med medarbejderne: ”Jeg får hvad jeg har brug for, jeg kan bare sige til.” ”De er søde og rare 

alle sammen.” En enkelt ville dog ønske, at der var mere tid. Hun oplever ikke, at der er personale nok. 

Personalet har ofte tæt kontakt til pårørende. De skriver mails og ringer, så pårørende oplever, at de er en 

del af deres kæres liv. Der er tilbud om deltagelse i pårørendegruppe. De to interviewede pårørende 

savnede begge flere informationer om hverdagen (bad, gåture etc.) og havde en oplevelse af, at de skulle 

varetage mange ting, hvilket var svært. 
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Begge pårørende er utilfredse med håndteringen af tøjvask og oplever fejl. Der er aktuelt en indsats i gang 

med (gen-)mærkning af tøjet. Den ene pårørende er fuldt tilfreds med rengøringen. Det er den anden slet 

ikke. 

6.2 Hverdagslivet 

Ved Blommehavens indgang er en tavle fyldt med billeder og opslag om aktiviteter. Tavlen byder alle 

besøgende velkommen på en overskuelig og inviterende måde.  

Hverdagen 

Den fysiske indretning af bygningen med opdeling af de 24 boliger i tre grupper giver indtryk af et lidt 

”tomt” hus om morgenen, hvor hovedparten af beboerne skal hjælpes op. I en af grupperne, hvor en del 

beboere er tidligt oppe, sidder demensvejlederen og har en rigtig fin dialog med disse beboere.  

Det lykkes ofte, at skabe gode meningsfulde oplevelser i hverdagen. Et par beboere deltager fortsat i 

dagtilbuddet. Frivillige kommer på besøg fx med besøgshunden, en af beboerne er med til at ordne have og 

om aftenen er det populært med musik og film, selvom om mange foretrækker en rolig aften i egen bolig. 

Nogle af beboerne besøger også hinanden og holder af besøg fra familien. Medarbejdere fra dagtilbuddet 

kommer to gange om ugen og sætter små aktiviteter i gang og sørger også af og til for ture ud af huset.  

Det kan være svært at få tid til de beboere, der ikke er så tydelige om deres behov. Og så mangler der lidt 

flere aktiviteter, der er målrettet mænd, hvilket har ført til oprettelse af en mandegruppe og 

demensvejlederen arbejder på, at kunne etablere et sted, hvor der kan laves arbejde i træ etc. Den ene 

mand, der blev interviewet, var nu rigtig godt tilfreds med at spise sammen med de andre, læse, se TV og få 

besøg af sin søn. Det samme gjaldt en anden af de interviewede beboere. De ønskede sig ikke mere end der 

allerede var. En af de kognitivt velfungerende beboere efterlyser mulighed for samtaler om livet, foredrag 

etc. Så selvom beboeren deltager i alt, hvad der byder sig til, mangler der lidt mere. 

Medarbejderne glæder sig til december måned, der er en helt særlig god og hyggelig måned hvert eneste 

år. Begge de pårørende påtænker at deltage i julens arrangementer. 

Aktivitets- og frivilligkoordinator i Center for Social og Sundhed har netop lavet en kortlægning af aktiviteter 

på kommunens plejecentre, der illustrerer en bred vifte af både hverdagsrehabiliterende aktiviteter og 

planlagte aktiviteter, som personalet eller frivillige har taget initiativ til. 

Måltidet 

Der er stor forskel på, hvor beboerne ønsker at spise henover døgnet. En del spiser deres morgenmad i 

egen bolig og de andre måltider i fællesområdet. Personalet er opmærksomme på, om beboerne trives 

med at spise i fælleskab med andre. Bordopsætningen ændrer sig løbende for at tage hensyn til nye 

beboeres behov. De individuelle hensyn fører til store forskelle i, hvordan måltiderne forløber. Fx fortæller 

aftenvagterne, at aftensmaden i én gruppe er en rigtig hyggelig sammenkomst, der ofte varer 1½ time, 

mens der er i gruppen ved siden af, blot er to beboere, der spiser i fællesrummet. Personalet forsøger, at 

finde løsninger, så dem, der ønsker fællesskabet, har mulighed for at deltage. 
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Blommehaven har taget afsæt i intentioner fra OmrådeMED vedr. det gode måltid. 

To ud af de tre interviewede beboere er helt tilfredse med maden, mens den tredje finder den kedelig. De 

pårørende er tilfredse med maden og har oplevet øget appetit: ”Jeg kan slappe helt af på det punkt”. 

6.3 Faglighed 

På de daglige tavlemøder er der en fast struktur henover ugen. To dage arbejdes med triagering, en dag 

gennemgås utilsigtede hændelser, en fjerde dag demens etc. 

Kompetenceudvikling og sparring 

I en af plejesituationerne beder eleven helt relevant om sparring med en uddannet kollega. Leder Nina 

Petersen fortæller spontant, at de i Blommehaven er meget stolte af uddannelsen af elever og 

praktikvejlederen omtales positivt flere gange i løbet af dagen. 

Der har gennem længere tid været en borger, der har et ekstraordinært plejebehov pga. borgerens psykiske 

tilstand. Der har været god gavn af hjælp fra VISO (den nationale videns- og 

specialrådgivningsorganisation), hvor forløbet netop er blevet forlænget. Der er tillige planlagt undervisning 

i nænsom nødværge og aktuelt har borgeren fast vagt af personale med psykiatri-kompetencer. 

Undervisningsbehovet om psykiatriske problemstillinger er dog fortsat stort. 

Alt personalet har deltaget i demensundervisning i løbet af 2019 og aktionslæring bruges fx på tavlemøder, 

når der er behov for det. 

Når medarbejderne står i situationer, der er vanskelige eller ukendte, opsøger de kolleger for sparring. 

Sygeplejersken mangler sygeplejerskekolleger i øjeblikket, men bruger leder Nina Petersen eller 

udviklingssygeplejersken. På tilsynsdagen oplever vi samarbejde på tværs gennem hele dagen og en god 

opmærksomhed på hinanden. 

Instrukser 

Leder Nina Petersen har selv varetaget introduktion til CSS-instrukser og VAR for nye medarbejdere. Det er 

en del af det introduktionsprogram nyansatte bliver tilbudt. Medarbejderne har godt styr på, at bruge 

instrukserne, når de står i en konkret situation. Det kan fx være om smittefare, håndhygiejne eller 

medicinhåndtering. 

Forhold omkring magtanvendelse involverer altid demensvejlederen 

Forebyggelse 

Der arbejdes med forebyggelse på flere måder: væske før en længere tur til hospitalet, sårpleje, vurdere 

effekt af behandling af lungebetændelse etc.  

Ergoterapeuter og fysioterapeuter spiller en stor rolle i vedligeholdelse af funktioner, faldforebyggelse og 

dysfagi. Faldforebyggelse kan være vanskeligt på grund af borgernes fysiske formåen, men personalet har 

fin opmærksomhed på tæpper, fodtøj og nødvendige hjælpemidler. En beboer har en blød sele, for ikke at 
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falde ud af stolen. Der er søgt relevant tilladelse til dette, men der er behov for at følge op, hvilket er 

påpeget under tilsynet. 

Sygeplejersken har flere idéer til, hvordan man kan arbejde mere med forebyggelse af fx urinvejsinfektioner 

på tavle- og personalemøder. Håndhygiejne og korrekt uniformering har været gennemgået på 

personalemøder i 2019. Der er ønske om flere personalemøder. 

Akutte situationer 

Medarbejderne har godt styr på arbejdsgangen i akutte situationer. En social- og sundhedshjælper vil altid 

søge hjælp hos en assistent eller sygeplejerske, der kan vurdere situationen. Afhængig af denne, vil der 

blive taget kontakt til egen læge, 112 eller SHS-teamet. Sygeplejerskerne har en akuttaske med remedier til 

måling af værdier etc. 

Vikarer og deling af viden mellem vagtlag 

Der er ikke overlap mellem nattevagt/dagvagt og dagvagt/aftenvagt. Medarbejderne møder som regel en 

smule tidligere ind, så de lige kan få de mest nødvendige informationer fra kollegerne. Aftenvagterne har 

en oplevelse af, at det som regel er muligt at få en lille mundtlig rapport. Men ellers er det 

dokumentationen i Nexus, der skal bidrage til at sikre sammenhæng i plejen over døgnet. 

Der er borgermapper i alle boliger, hvor bl.a. døgnrytmeplaner er printet ud. Herudover er medicinskemaet 

printet og hænger på indersiden af beboerens medicinskab. Det sikrer, at afløsere og vikarer også har 

mulighed for at læse om borgeren, selvom de ikke har adgang til Nexus. Det faste personale har ansvar for 

at udlevere medicin. Der er p.t. en overvejelse om der skal ændres på aftalerne om, hvem der skriver 

døgnrytmeplanerne. I øjeblikket er det hvert vagtlag, der har ansvaret.  

Afløsere, der skal være i Blommehaven i længere tid, gennemgår et introduktions- og oplæringsforløb med 

en fast medarbejder i 3-5 dage afhængig af deres forudsætninger. Første gang de er i aftenvagt og 

weekendvagt, er de ekstra. Det faste personale fortæller vikarer om beboerne, men det er ikke altid at 

overleveringen er tilstrækkelig. 

Begge de pårørende ser en stor forskel i plejen afhængig af, om det er fast personale eller vikarer, der er på 

arbejde. 

Medarbejderne oplever, at det påvirker plejen, når der er mange vikarer. Det er særlig sårbart i 

aftenvagten, hvor der i øjeblikket oftest kun er tre på arbejde. Sammensætningen af kompetencer og 

balancen mellem fast personale og vikarer er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt for at sikre den 

nødvendige pleje og omsorg. På tilsynsdagen bestod aftenholdet af en assistent, en hjælper og en 

uddannet vikar, der havde været i Blommehaven før, hvilket både aftenvagter og tilsyn vurderer er i orden. 

6.4 Arbejdsprocesser 

Nye beboere 
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Når nye beboere flytter ind, er boligen som regel gjort klar af beboerens familie, så møbler etc. er 

genkendeligt. Det hænder, at personalet må hjælpe med at hente møbler, tøj etc. hvis beboerne ikke har 

familie, der kan hjælpe. 

Beboeren bydes velkommen, vises rundt og tilrette i sin bolig. Sygeplejerske eller assistent tager sig af det 

administrative ift. dokumentation og medicin. Indenfor de første uger holdes indflytningssamtale med 

beboer og pårørende, hvor leder (eller teamkoordinator), sygeplejerske samt optimalt kontaktperson 

deltager. Både leder og personale oplever, at det halter med at kontaktpersonen er til stede på 

indflytningsdagen og kan deltage i indflytningssamtalen. Blommehaven oplever ikke at have indflydelse på 

indflytningsdatoen.  

Begge pårørende har oplevet en kaotisk start. Den ene fandt overflytningen fra Rehabiliteringscentret 

ukoordineret og ustruktureret. Begge har savnet en kendt kontaktperson. Opstarten fylder fortsat meget 

hos de pårørende og fornemmelsen er, at behovet er det samme uanset om borgeren skal i en plejebolig 

eller på en midlertidig plads. 

Arbejdsgangen omkring nye beboere (både faste og på midlertidige pladser) kan med fordel optimeres, så 

kontaktpersonen er med hele vejen, kender aftaler og får den første kontakt med beboer og pårørende. 

Det bør overvejes om indflytningssamtalen skal afholdes tidligere. 

Medicinhåndtering 

På tilsynsdagen opleves god sikkerhed i alle dele af medicinprocessen. Der er særligt gode processer knyttet 

til dispensering og administration, hvor det fx er fast rutine at opdatere handlingsanvisninger efter hver 

dispensering samt printe nye medicinskemaer til ophængning i beboerens medicinskab. Det er fast 

personale, der administrerer medicin. 

Opmærksomheden bør skærpes ift. at ændre dato for den periode, der doseres til, hvis der ikke er 

tilstrækkelig medicin til 14 dage. Der er god opmærksomhed på at undgå at efterdosere. 

Der er senest lavet medicinaudit i oktober, hvor hovedudfordringen var at få ændret handelsnavn, sikre at 

der er taget stilling til CAVE samt dokumentere sammenhængen mellem medicin og helbredstilstande. 

Halvdelen af journalerne, der er gennemgået ved audit mangler CAVE og tilstrækkelig dokumentation på 

helbredstilstande skal også fortsat optimeres (læs mere nedenfor). 

Servicemedarbejderen har nøgle til medicinrummene for at kunne tømme beholderen med medicin, der 

skal bortskaffes. Apoteket har også nøgle, så chaufføren kan aflevere medicinen direkte i medicinrummet. 

Det bør kun være autoriseret personale, der har adgang til medicinrummet, og kun autoriseret personale, 

der har opgaver i det pågældende medicinrum. 

Journalføring 
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Dokumentationen i borgerjournalen er på nogle områder god, på andre utilstrækkelig. Det er helt 

overvejende muligt, at få et indtryk af hvem beboeren er (helt opfyldt: 4, delvis: 2), hvilke 

helbredsproblemer de har (helt opfyldt: 6) og hvad de har brug for hjælp til (helt opfyldt: 5, delvis: 1).   

Døgnrytmeplanerne er i høj grad det sted, hvor medarbejderne kan orientere sig om, hvad borgeren har 

brug for hjælp til og der er rigtig fine eksempler på gode døgnrytmeplaner.  

I halvdelen af journalerne er der mange observationer, der er relaterede til tilstande og andre elementer i 

journalen. Der ses gode observationer i dagene efter ankomst på en borger på en midlertidig plads. 

Der er brug for at sætte ind ift. sygeplejefaglig udredning (helbredstilstande), hvor ingen af de seks beboere 

har en fuld sygeplejefaglig udredning. Der mangler faglige notater, opdatering af tilstande og flere tilstande 

er der ikke taget stilling til. Sygeplejefaglig udredning er en del af FSIII samt beskrevet i Sundhedsstyrelsens 

vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.  

På to ud af seks beboere er der udfyldt skema i Nexus vedr. den sidste tid (fravalg af livsforlængende 

behandling og ønsker til den sidste tid).  

Journalen understøtter ikke medarbejdernes dokumentation af samtykke, hvilket også afspejler sig i 

Blommehaven. Der er behov for en overordnet indsats for at kunne implementere dette lovkrav på en 

måde, der gør det nemt at huske og dokumentere. 

Tilsynet anbefaler, at Blommehaven i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig udredning samt skema ift. 

fravalg af livsforlængende behandling og anden dokumentation om beboerens sidste tid. Og selvfølgelig 

fortsætter det gode fokus på døgnrytmeplaner. Der er også potentiale til at arbejde mere med at relatere 

dokumentationens elementer til hinanden. 

7. Konklusion 

Ved tilsynet på Lillevang Plejecenter, Blommehaven 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 anbefaler, at Blommehaven i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig 

udredning samt skema ift. fravalg af livsforlængende behandling og anden dokumentation om 

beboerens sidste tid. Der er også potentiale i at arbejde mere med at relatere dokumentationens 

elementer til hinanden. Journalen understøtter ikke medarbejdernes dokumentation af samtykke, 

hvilket også afspejler sig i Blommehaven. Der er behov for en overordnet indsats for at kunne 

implementere dette lovkrav på en måde, der gør det nemt at huske og dokumentere. 
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2. Medicinhåndtering: Det bør kun være autoriseret personale, der har adgang til medicinrummet, og kun 

personale, der har opgaver i det pågældende medicinrum. Dokumentation af CAVE skal forbedres. 

3. Det bør sikres, at der i alle vagter er tilstrækkeligt faguddannet og kendt personale, så kvaliteten af 

plejen ikke forringes unødigt.  

4. Arbejdsgangen omkring nye beboere (både faste og på midlertidige pladser) kan med fordel optimeres, 

så kontaktpersonen er med hele vejen, kender aftaler og får den første kontakt med beboer og 

pårørende. Det bør overvejes om indflytningssamtalen skal afholdes tidligere. 

5. I perioden frem til ansættelse af endnu en dagsygeplejerske/leder bør det sikres, at dagsygeplejersken 

får fagrelevant sparring ved behov.  

6. Det kan med fordel drøftes, hvordan det er muligt at sikre større tilstedeværelse i fællesområderne af 

personale i morgen- og formiddagstimerne.  

8. Proces 
Nærværende rapport er i høring i 14 dage hos den lokale leder samt dennes områdeleder. 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, 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. 

 


