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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. Udviklingskonsulent Henriette Curtz Jansen deltog på de første par 

timer af tilsynet som et led i evaluering af værdighedspolitikken. 

2. Samlet vurdering 
Det er tilsynsførendes oplevelse, at Solbjerghaven er et godt sted at være for både beboere, pårørende og 

medarbejdere. Der er en omsorgsfuld og faglig bevidst stemning relateret til beboerne og personalet er 

opmærksomme, smilende og hjælpsomme.  

Solbjerghaven bruger helst ikke vikarer, men har i øjeblikket flere ufaglærte sommerferieafløsere, der 

fortsat har en del vagter (pga. sygdom etc. blandt det faste personale). Den grundlæggende pleje vurderes 

at være i orden, men det stiller store krav til det faste personale, at opretholde en høj faglig kvalitet med 

flere ufaglærte kolleger. Der er en stor fælles bevidsthed om, at denne situation kombineret med et større 

antal svært syge beboere, kan påvirke beboernes trivsel. Det er vurderingen, at situationen håndteres 

kompetent og med fokus på beboernes bedste. 

Tilsynets samlede vurdering er følgende: 

Ved tilsynet på Solbjerghaven Plejecenter 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. 

                                                           
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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3. Om plejecentret 
På Solbjerghaven Plejecenter er der 20 boliger. Der visiteres udelukkende borgere med en demenssygdom 

eller demenssymptomer til Solbjerghaven, da kognitivt velfungerende borgere vil have svært ved at få 

tilstrækkelig mulighed for social kontakt på så lille et sted, når andelen af borgere med demens generelt er 

meget høj på kommunens plejecentre. Solbjerghaven er delt op i to bofælleskaber med 10 beboere i hver.  

Personalet består af social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistent, social- og sundhedshjælpere og 

sygehjælpere. Ledige vagter ved sygdom og vakancer dækkes – hvis muligt – af egne timelønnede vikarer. 

Der er ufaglærte blandt de timelønnede vikarer. Leder og sygeplejerske Merete Kreiberg har været leder af 

Solbjerghaven Plejecenter siden opstarten for over 20 år siden. 

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 12. 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 (30 %) 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.   
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5.2 Observation 

De to tilsynsførende har fulgt i alt fire 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 timelønnet vikar, to social- og 

sundhedsassistenter samt en social- og sundhedshjælper. 

5.3 Interview 

På tilsynsdagen er der lavet interview med en social- og sundhedsassistent om medicineringsprocessen. Der 

er gennemført interview med én borger udvalgt blandt de seks i stikprøven, to pårørende 

(telefoninterview), leder Merete Kreiberg, to medarbejdere fra dagvagten (en social- og sundhedsassistent 

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

6. Resultater 

6.1 Omsorg og pleje 

Det generelle indtryk er, at medarbejderne kender beboerne rigtig godt. Kontakten er god og der ses smil 

og genkendelse hos flere af beboerne. Plejen bliver udført med respekt for borgens konkrete ressourcer 

den enkelte dag. Det vigtigste prioriteres således højest hos en borger, der denne dag er meget træt. Der er 

god kropskontakt til de beboere, der profiterer af det og kontakten gives uden skelen til om borgeren er 

soigneret eller ej.  

I flere plejesituationer skal medarbejderne håndtere dilemmaer mellem borgerens selvbestemmelse og et 

fagligt skøn over, hvad der er påkrævet i situationen. Det balanceres generelt fint, men kræver vedvarende 

opmærksomhed og drøftelser. Det er indtrykket, at der er plads til disse drøftelser. 

Ro, tryghed og forudsigelighed som forudsætning for at beboerne har det godt, nævnes af både dag- og 

aftenvagter. Kendte ansigter, tid og personalets indstilling til ældre med demenssygdomme er også 

parametre, der er vigtige for både leder og medarbejdere. Der kan være tidspunkter, hvor disse forhold er 

vanskelige at skabe, fx efter aftensmaden og i vagtskiftet. Der er stor opmærksomhed på at skabe en rolig 

overgang fra dag til aften, fx ved at personalet ikke siger farvel, men lader kollegaen overtage stille og 

roligt. Medarbejderne har alle styr på, hvad der skal til for at genskabe roen og samarbejdet med tætteste 

kollega fremhæves som rigtig vigtigt. Vikarer i aftenvagten kan derfor være vanskeligt, fordi samarbejdet 

ikke er så veletableret. 

Borgerne giver udtryk for, at de er glade for at være på stedet. De borgere, der deltog i denne samtale har 

en fremskreden demenssygdom og opfatter ikke, at de skal blive der, men mener, at det blot er 

midlertidigt.  

De to interviewede pårørende synes begge medarbejderne tager sig godt af deres syge ægtefælle. Der er 

kommentarer ift. rengøringen, som de ikke finder helt tilfredsstillende, men der er ingen bemærkninger om 

hverken tøjvask eller medicinhåndtering. 
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På tilsynsdagen oplevede vi en rolig morgen med et hyggeligt hjemligt præg. I det ene bofælleskab var 

dagen også præget af et ekstraordinært behov hos en enkelt beboer, der gjorde stemningen lidt mindre 

afslappet. 

6.2 Hverdagslivet 

Duften af nybagte boller møder alle, der træder ind på Solbjerghaven fra morgenstunden. Der er dækket op 

og gjort parat til de tidligt vågne. Medarbejderne bevæger sig roligt omkring, selvom de har masser af 

gøremål.  

Hverdagen 

Beboere, medarbejdere og leder fortæller om en hverdag, der helt overvejende handler om hensynet til 

den enkeltes ressourcer og de nære ting. Flere af beboerne havde opbrugt formiddagens ressourcer efter 

vask, påklædning og morgenmad. Nogle af kvinderne deltager i huslige ting som borddækning, bagning etc. 

Sang, musik og erindringsdans er populært hos mange af beboerne og deres pårørende. Aktuelt er der et 

klaver på vej til det ene bofælleskab, hvor der både er en beboer og en medarbejder, der er glade for at 

spille. 

Der er få mænd på Solbjerghaven og det er personalets oplevelse, at deres behov adskiller sig fra 

kvindernes og at det ikke altid lykkes, at give dem tilstrækkeligt meningsfuldt indhold i hverdagen. En af 

mændene var rigtig glad for turene i naturen sammen med herregruppen på Lillevang og kunne tænke sig 

mere af det. 

I det ene bofællesskab var der om formiddagen flere beboere i fællesområdet. Det var meget tydeligt, at to 

af beboerne livede meget op under en samtale med ”gæsten udefra”, mens en anden slet ikke kunne 

magte det og forlod fællesrummet. En fjerde havde brug for fysisk kontakt med en medarbejder. Episoden 

viser tydeligt, hvor vanskeligt det er at tilgodese selv en lille gruppe beboere, der er meget forskellige 

steder i deres sygdom og også har meget forskellige behov og livserfaringer. Der er både risiko for at overse 

de åbninger, der kan være til en god samtale om fx krigen og barndommen hos de mere stille beboere og 

de beboere, der har behov for at skærmes for mange indtryk. Medarbejderne opleves omsorgsfulde, søde 

og respektfulde, men også på en vanskelig opgave. Den ene pårørende oplever, at der er blevet mere stille 

på Solbjerghaven. Begge pårørende deltager i de større fælles arrangementer og er glade for det. 

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 

Medarbejderne lægger vægt på, at beboernes individuelle behov bestemmer hvornår, hvor og hvad de 

spiser. Der er tænkt over sammensætningen ved bordene i fællesrummet, så alle kan få den kontakt og 

hjælp de har behov for. Medarbejderne kender beboernes vaner og ved fx at et godt stykke smørrebrød 
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kan kaste glans over dagen for en beboer, mens en anden er glad for at få havregrød indimellem. Der er 

også nogle faglige snakke om ernæring, som er rigtig spændende, fx om saftevand er en god idé. 

Solbjerghaven tager afsæt i det fælles dokument fra Område-MED om det gode måltid. 

6.3 Faglighed 

Den tætte dialog medarbejderne imellem og sammen med Solbjerghavens leder peger på et arbejdsklima, 

hvor faglige drøftelser er højt prioriterede for at lykkes med at skabe trivsel hos beboerne. 

Kompetenceudvikling og sparring 

Der er to triage-/tavlemøder om ugen, der ligger i overlappet mellem dagvagten og aftenvagten. Det bliver 

af både dagvagter, aftenvagter og leder fremhævet som et rigtig godt sted at lære og bruge hinanden på 

tværs. Det sker også i det daglige samt på afdelings- og personalemøder. Lederen inddrages ofte, når der er 

behov for sparring.  

Der er planlagt en temadag om at arbejde professionelt og så er det tanken, at arbejde med aktionslæring 

fra januar 2020, så færdighederne fra kompetenceudviklingsprojektet på demensområdet (for hele CSS) 

vedligeholdes. 

Instrukser 

Instrukser er printet og sidder i en mappe i hvert bofællesskab. Det er lederen, der sikrer, at instrukserne er 

aktuelle. På personalemøder drøftes nye instrukser. Instrukserne hjælper personalet i konkrete situationer 

fx når der er en smitsom infektion, der skal håndteres. 

Forebyggelse 

Medarbejderne kender beboerne godt og reagerer hurtigt på ændringer. Der arbejdes med kontakt-øer for 

at optimere den enkeltes trivsel. 

Det er længe siden, der har været urinvejsinfektioner på Solbjerghaven. Det tilskriver personalet et øget 

fokus på væskeindtag og at ufaglærte læres grundigt op i hygiejniske principper og fx nedre toilette. Under 

observation af plejen er der styr på hygiejnen, også hos den ufaglærte vikar.  

Der arbejdes med faldforebyggelse, fx har en beboer hoftebeskytter på og der er fokus på fodtøj, der ikke 

skrider etc. 

Flere af borgerne får registreret deres afføring på et papirskema. Det giver et godt overblik i det daglige, 

men overblikket i den samlede dokumentation i Nexus er ikke helt så godt. Det kan anbefales at 

introducere personalet for Bristol-skalaen, der er tilgængelig under målinger i Nexus. 

Akutte situationer 

Ofte vil akut forværring hos en borger på Solbjerghaven være en forventet situation, hvor medarbejderne 

efter aftale med læge og pårørende, ”skynder sig langsomt”. Akutte behandlingskrævende situationer, der 

kræver lægelig behandling, fx lungeødem, handles der relevant på ved kontakt til læge. I 
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vurderingssituationer, hvor medarbejderne kan være i tvivl om hvor meget handling og behandling, der skal 

sættes i gang, drøftes situationen med kolleger i første omgang og herefter fx hjemmesygeplejen eller SHS-

teamet. 

Der kan opstå dilemmaer mellem familiens ønsker og personalets faglige vurdering. Disse søges løst, så der 

tages hensyn til både de pårørende og borgerens bedste. 

Vikarer og deling af viden mellem vagtlag 

Sommerferievikarer introduceres henover en uge, hvor emner som hygiejne, kontakt til pårørende, omsorg 

for borgere med demens etc. gennemgås. Vikarerne er ekstra i deres første aftenvagt. Der er altid fast 

personale i huset. Døgnrytmeplaner er printet, så vikarer kan læse dem og derefter snakke med det faste 

personale om dagens opgaver. 

Lederen er meget opmærksom på, at observere beboerne og reagerer, hvis hun ser tegn på mistrivsel eller 

behov for at korrigere plejen. 

Aftenvagterne orienterer sig ved vagtens start ved at se på beboerne og fornemme, hvordan de har det. De 

taler med kollegerne i dagvagten, selvom der ikke er et egentligt overlap. Ofte møder aftenvagterne lidt 

tidligere ind. Som regel læser aftenvagterne først i journalen senere på vagten. Det vagthold jeg talte med, 

er så heldige, at deres første vagt efter fem fridage falder sammen med et tavlemøde. Der føler de sig rigtig 

godt klædt på og orienteret om aktuelle vanskeligheder hos beboerne. 

Hver fredag møder dagvagterne lidt før, så de har mulighed for at tale med nattevagten. 

6.4 Arbejdsprocesser 

Der er p.t. ikke særligt stort fokus på utilsigtede hændelser og selvom indtrykket er, at der er få utilsigtede 

hændelser, vil lederen faktisk gerne have fat på det igen. Et fald med brud til følge er anmeldt og behandlet 

rigtig fint, men samlerapportering sker ikke i øjeblikket. 

Nye beboere 

Pårørende til nye beboere kontaktes inden indflytning og der afholdes indflytningssamtale før beboeren 

flytter ind. Kontaktperson og teamkoordinator er med ved samtalen. Der vises rundt, tales om hvad der er 

hensigtsmæssigt ift. Indretning af boligen (ingen tæpper, kendte møbler og ting etc.), den første tid etc.. 

Hvis det er muligt besøger Solbjerghavens personale borgeren på fx Rehabiliteringscentret forud for 

indflytning. 

Når beboeren flytter ind, er det samme personale omkring beboeren den første tid og der er 

opmærksomhed på, at der skal skabes tillid før end personalet kan begynde at hjælpe borgerne med alle 

deres behov. Det respekteres således til fulde, at borgeren siger nej til vask også selvom de så lugter i den 

første tid. Denne tilgang betyder, at der stort set aldrig er magtanvendelser på Solbjerghaven.  
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En pårørende efterspørger en tavle med billeder og navn på medarbejderne. Den pårørende synes nogle 

gange, at det er lidt svært at ”stirre på brystet” for at få fat i navnet på navneskiltet. ”Og så er det heller 

ikke altid medarbejderne har skilt på”. På tilsynsdagen havde alle skilt på.  

Medicinhåndtering 

Der er sidst lavet medicinaudit i december 2018. De fejl, der er fundet på det tidspunkt er der arbejdet med 

og ved tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed efterfølgende, er der ikke fundet fejl. Ved journalaudit ses 

der dog fortsat eksempler på manglende dokumentation af helbredstilstande relateret til den ordinerede 

medicin. 

Der er en sikker struktur omkring dosering af medicin, hvis ikke al medicin rækker til 14 dage, som der 

sædvanligvis doseres til. I givet fald doseres kun til de dage, hvor der er medicin. Der efterdoseres således 

ikke. 

Der er lavet aftale om, at det kun er fast personale, der administrerer medicin. Beboeren identificeres ved 

genkendelse og det bør drøftes om det er tilstrækkelig sikkert i perioder med en større andel nyt personale 

eller i perioder med flere navnesammenfald på beboere. P.t. er der fx fire beboere i det ene bofælleskab på 

ti beboere, der har samme fornavn. I samme bofælleskab er der yderligere to beboere, der har samme 

fornavn. 

Journalføring 

Dokumentationen i borgerjournalen er generelt god. Der er lavet indsatsmål og handlingsanvisninger på 

alle seks borgere i stikprøven og alle har en kontaktperson. Det er muligt, at få et indtryk af hvem beboeren 

er (helt opfyldt: 5, delvis: 1), hvilke helbredsproblemer de har (helt opfyldt: 4, delvis: 2) og hvad de har brug 

for hjælp til (helt opfyldt: 6).  Der ses en del observationer i journalerne, der ikke er relateret til tilstande, 

handlingsanvisninger etc.. Det vil være virkelig flot, hvis det kunne optimeres. 

Der er brug for at sætte ind ift. sygeplejefaglig udredning (helbredstilstande), hvor blot 1 (måske 2) ud af 6 

borgere har en fuld sygeplejefaglig udredning. Det er en del af FSIII samt beskrevet i Sundhedsstyrelsens 

vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Det er i helbredstilstandene, at begrundelserne for de 

sundhedsfaglige indsatser skal findes og hvor der fremgår en tydelig sammenhæng mellem borgerens 

medicin og deres helbredsproblemer. Ved journalaudit fremgår, at alle tilstande, der ikke er aktive, er sat til 

at være inaktive. Det er derfor vanskeligt, at vurdere om den faglige vurdering faktisk er, at tilstanden ikke 

er relevant. 

Al den viden medarbejderne har om beboernes livshistorie, familieforhold etc. kan med fordel løbende 

dokumenteres. Det er tydeligt, at medarbejderne ved meget mere end det, der fremgår af 

dokumentationen. 

Tilsynet foreslår, at anvende Nexus til dokumentation af afføringsmønster i stedet for de papirskemaer, der 

aktuelt anvendes (Bristol-skala).  
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Tilsynet er lidt usikker på om papirkalenderen i tilstrækkeligt omfang sikrer, at faste procedurer bliver 

husket. Det kan fx være kateterskift eller en ordination på blodtryksmåling. En beboer har en ordination på 

blodtryksmåling en gang om måneden. Det så ikke ud til, at det var målt mere end en enkelt gang. 

Det er uklart i hvor stort omfang, der er taget stilling til fravalg af livsforlængende behandling og andre 

forhold vedrørende borgerens sidste tid. På ingen af de seks beboere er der dokumenteret oplysninger 

relevante steder (supplerende stamoplysninger (”øvrige erklæringer”) samt fx generelle oplysninger). På to 

af borgerne findes oplysninger tilfældigt ved gennemlæsning af korrespondancer fra lægen. På 

Solbjerghaven har hver beboer en mappe, hvor fx døgnrytmeplanerne er printet og sat ind. Her ligger også 

af og til papirer vedrørende den sidste tid. Dokumentationen i Nexus bør dog optimeres, så beboerens og 

de pårørendes ønsker fremgår og de faglige dilemmaer og beslutninger i de sidste uger tydeligt fremgår. 

Der er ikke noget at anfægte ift. praksis vedrørende den sidste tid. Det sker i tæt samarbejde med 

pårørende og læge og der tages beslutninger nænsomt og i respekt for de pårørendes parathed. 

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

Solbjerghaven. 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 Solbjerghaven i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig udredning 

(helbredstilstande), dokumentation vedrørende den sidste tid (bl.a. skema om fravalg af livsforlængende 

behandling) samt relationer mellem observationer og øvrige elementer i dokumentationen. Og så skal I 

selvfølgelig fortsætte den gode dokumentationspraksis i øvrigt. 

7. Konklusion 
 

Ved tilsynet på Solbjerghaven Plejecenter 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. Leder og medarbejdere skal i fælleskab – fortsat - sikre opmærksomhed på sammenhængen mellem 

beboernes trivsel, personalesituationen og sammensætningen af beboerne og iværksætte de 

handlinger, der understøtter beboernes trivsel. 

2. Dokumentation: Tilsynet anbefaler, at Solbjerghaven i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig 

udredning, dokumentation vedrørende den sidste tid samt relationer mellem observationer og øvrige 

elementer i dokumentationen. Det kan overvejes, at introducere Bristol-skalaen som redskab til at følge 

afføringsmønster. Journalen understøtter ikke medarbejdernes dokumentation af samtykke. 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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3. Medicinhåndtering: Beboeren identificeres ved genkendelse og det bør drøftes om det er tilstrækkelig 

sikkert i perioder med en større andel nyt personale eller i perioder med flere navnesammenfald på 

beboere. Det anbefales at Solbjerghaven genoptager praksis med interne medicinaudits på et antal 

beboerne med faste intervaller. 

4. UTH: Tilsynet bakker op om, at registrering af utilsigtede hændelser igen bliver et redskab til at sikre 

læring i dagligdagen. 

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. 

 


