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Baggrund for handlingsplan Beskrivelse af indsats 

Pleje: 

Tilsynet bemærker under observationsstudie af 

personlig pleje, at medarbejder bliver forstyrret af 

telefonopkald, herunder telefonopkald fra 

pårørende. I den forbindelse bemærker tilsynet, at 

der med fordel kan kigges på muligheden for at 

sortere i opkaldene, så medarbejdere, som har 

behov for ro til plejeopgaverne, ikke modtager 

udefrakommende opkald.  

 

Udmelding til pårørende for at mindske opkald til enhederne: 

”Om morgenen/formiddagen er alle medarbejdere meget optaget af at 

hjælpe beboerne med de daglige gøremål, så beboerne kan komme godt i 

gang med dagen. 

Afbrydelser er meget generende både for beboere og medarbejdere, derfor 

henstiller vi venligst til, at pårørende ringer til enheden efter kl 12, med 

mindre det er akut” 

 

Der arbejdes desuden løbende på Falkenberg med at mindske interne opkald 

i tidsrummet 7.30-12 i forhold til boligdelen. 

 

Dokumentation: 
Tilsynet vurderer, at arbejdet med 

handlingsanvisninger og helbredsoplysninger kan 

udvikles, så disse dele af dokumentationen 

fremstår mere sammenhængende og tydelige i 

journalerne samt med beskrivelser af beboernes 

sundhedsmæssige tilstande, pleje og behandling.  

 

 

Der arbejdes løbende på at forbedre vores dokumentation. Personalet bliver 

undervist i dokumentation og hvilke krav vi er underlagt lovmæssigt og 

kommunalt. 

 

Det er blevet besluttet i Helsingør kommune at alle medarbejdere 

gennemgår et kompetenceløft i dokumentation. 

Undervisningen starter i januar 2020. 

SSH – 8 timers undervisning 

SSA/SPL – 12 timers undervisning. 

 Handleplan fra   
Rapporter 

 



DØGNRYTMEPLANER 

Døgnrytmeplanerne er udarbejdet på forskellig vis 

og med varieret kvalitet.  

Døgnrytmeplanerne er generelt handlevejledende 

og individuelt beskrevet gennem hele døgnet og 

indeholder beskrivelser af, hvorledes beboerens 

ressourcer skal medinddrages i plejen.  

 

HANDLINGSANSVISNINGER 

Der foreligger relevante handlingsanvisninger i 

journalerne. Indholdet af handlingsanvisningerne 

er dog af varieret kvalitet, da alle ikke er udfyldte 

og forfattet efter retningslinjerne. Tilsynet 

bemærker, at der i alle journaler er oprettet 

handlingsanvisninger på klippekort og 
vedligeholdende træning. 

  

INDSATSMÅL  

Der arbejdes lidt forskelligt med indsatsmål i de 

fire journaler. I en journal er der indsatsmål i 

forhold til samtlige handlingsanvisninger, inklusive 

døgnrytmeplanen, og i anden journal er der kun få 

indsatsmål. Det konstateres, at der ikke arbejdes 

med rehabiliterende mål.  

 

HELBREDSTILSTANDE  

Beskrivelsen af helbredstilstande i de fire 

undersøgte journaler fremkommer med lidt 

forskellig kvalitet og konstruktion. Det 

konstateres, at der ikke i alle journaler er et 

tydeligt billede af beboernes aktuelle og/eller 

potentielle helbredsproblemer inden for de 12 

sygeplejefaglige problemområder. Tilsynet 

konstaterer, at der ikke stringent arbejdes med 

problemområderne, så beboernes 

helbredsproblemer og behandling fremgår ud fra 

de aktuelle problemområder.  

 
 

 

Ledelsen – 8 timers undervisning 

 

Mål: Kommunen har besluttet at alle journaler skal være opdateret og 

udfyldt efter gældende retningslinjer - slut 2020 

 

 

 

 



Anbefalinger: 
Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på at få 

implementeret og trænet indsatser, der sikrer, at 

medarbejderne får den nødvendige rutine, viden 

og kendskab til kravene til indhold i de forskellige 

dokumenter, så dokumentationen lever op til 

gældende retningslinjer på området.  

 
 
 

Medicinhåndtering: 
Det bemærkes, at beboernes pn-medicin 

opbevares sammen med den øvrige aktuelle 

medicin. Det er tilsynet vurdering, at en adskillelse 

vil fremme patientsikkerheden. Tilsynet orienterer 

ledelsen om anvendelse af poser med forskellige 

farver til at adskille medicin.  

 

En beboer har to insulinpenne, hvoraf den ene 

mangler anbrudsdato, mens begge insulinpenne 

mangler navn og cpr.nr.  

Hos to andre beboere mangler navn og cpr.nr 
samt anbrudsdato på beboernes øjendråber.  

 

Anbefalinger: 
Tilsynet anbefaler, at de medicinske retningslinjer 

følges, og at der er fokus på at adskille PN medicin 

fra aktuel medicin samt at påføre anbrudsdatoer 

på medicinske præparater.  

 
 

Personalet er blevet undervist i de medicinske retningslinjer og hvad vi skal 

overholde i forhold til at vi håndterer medicin for vores beboere på 

Falkenberg. 

 

Der er blevet indkøbt poser til at adskille medicinen korrekt i beboerens 

medicinskab for at undgå fejl. 

 

Der udføres egenkontrol på beboerens medicin hvert kvartal, så vi 

overholder de lovmæssige krav. 

 

Vi har undersøgt hos Styrelsen for patientsikkerhed hvilke krav der stilles i 

forhold til labels, så vi overholder kravene korrekt. 

Som udgangspunkt skal der være labels med navn, cpr og ordination på alle 

præparater også når pårørende modtager medicin på hospitalsambulatorier 

og afdelinger, som vi på Falkenberg skal håndterer for beboeren. 

 

Vi har fulgt op på de fejl og mangler der har været i forhold til medicin 

håndtering, så vi opfylder kravene 
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