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Pleje: 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Tilsynet bemærker, at medarbejder lægger pose 

med affald på ganggulvet i nær tilknytning til 

køkkenenhed, idet hun skal vise beboeren til sin 

spiseplads. Affaldsposen bæres dog ud 

umiddelbart herefter.  

 

 

 

 

 

 

09-09-2020 

Der er blevet indkøbt cykelkurve til at kunne hænge på ”tøjvognen”. 

Cykelkurven ”overtrækkes” med ren gennemsigtig affaldsposen og kan 

bruges til rent linned. Cykelkurven hænger på den ene side af tøjvognen. På 

den anden side fastgøres blå plastik affalds sæk, som bruges til affaldsposer. 

”Tøjvognen” dækkes med håndklæde som cykelkurven fastholder på 

tøjstativet. Derved er rent og urent adskilt. Der bliver lavet billeder til at 

hænge i urent depot, der viser hvordan det gøres. 

I uge 37 er de hygiejniske retningslinjer for håndtering af affald og urent 

linned gennemgået i alle teams på tavlemøder af risikoansvarlig. 

 

Dokumentation: 
 

Tilsyn juni 2020 

Tilstande/handlingsanvisninger/indsatsmål 

07-10-2019 

Undervisning i tilstande/handlingsanvisninger/indsatsmål for SSA/SPL d 04-

11-2019 

 

Handleplan  

på tilsyn juni 2020 
 

Det der er skrevet med blåt er punkter fra handleplan 2019 som der stadigvæk 

arbejdes med. 

Det der er skrevet med grønt er punkter der er i gangsat i 2020 



Tilsynet vurderer, at plejehjemmet fremadrettet 

bør rette fokus på at sikre den nødvendige kvalitet 

i handlingsanvisninger, så disse er ajourførte i 

forhold til beboerens aktuelle situation.  

 
 

 

Handlingsanvisninger 

For to beboere foreligger der ajourførte og 

handlevejledende handlingsanvisninger. Særlige 

opmærksomhedspunkter er velbeskrevet. For en 

beboer beskrives f.eks., at beboeren selv 

administrerer sin medicin, men at der fortsat skal 

være fokus på, at beboeren magter opgaven. Den 

handlevejledende indsats retter sig mod at 

kontrollere, at beboere hver dag får taget sin 

medicin. For anden beboer beskrives fokus på, om 

beboeren fortsat magter at tage sin inhalations-

medicin uden støtte fra medarbejderne. I forhold 

til to beboere har handlingsanvisningerne mangler. 

For begge beboere gælder, at det i 

handlingsanvisningen for medicindispensering ikke 

tilstrækkelig tydeligt fremgår, at beboerens 

medicin dosisdispenseres. 

 

Der observeres umiddelbart sammenhæng mellem 

visiterede og leverede sygeplejeydelser.  

Tilsynet konstaterer, at der primært er visiteret til 

sygeplejeindsatser og udarbejdet 

handlingsanvisninger relateret til 

medicindispensering og medicinadministration. 

Tilsynet finder ikke umiddelbart manglende 

handlingsanvisninger, men henleder dog alligevel 

opmærksomheden på, at der for nogle borgere kan 

være tale om sygeplejeindsatser, der leveres, men 

ikke er visiteret til og lavet handlingsanvisninger 

på – f.eks. i forhold til psykisk pleje. En 

medarbejder udtrykker, at tilsynets observation 

kan være begrundet, og at man fremadrettet vil 

være opmærksom herpå.  

 

Mål: SO har besluttet, at alle journaler skal være opdateret og udfyldt efter 

gældende retningslinjer - slut 2020 

 

 

 

 

25-11-2019 

SO har besluttet, at alle medarbejdere gennemgår et kompetenceløft i 

dokumentation. 

Undervisningen starter i januar 2020. 

SSH – 8 timers undervisning 

SSA/SPL – 12 timers undervisning. 

Lederne i SO er blevet undervist i november/december 2019 af kommunens 

systemadministratorer. 

 

Ved undervisningen for SSA/SPL på Falkenberg d 04-11-2019 af 

dokumentationsansvarlig var der fokus på sygeplejefaglig udredning, 

oprettelse af tilstande, handlingsanvisninger, indsatsmål osv. samt den 

løbende opfølgning. 

 

Der arbejdes på, at SSA/SPL får en forståelse af, hvor vigtigt den daglige 

dokumentation er for, at de kan overholde de krav, der er til 

dokumentationen. Gruppen får løbende vejledning/sparring af 

dokumentationsansvarlig. 

SPL har fået ansvaret for, at lave den sygeplejefaglige udredning ved 

indflytning og efter indlæggelse. 

 

 

 

09-09-2020 

Kompetenceforløb i dokumentation for alle uddannede medarbejder i 

Helsingør kommune skulle være op startet i foråret 2020- dette er blevet 

udskudt grundet covid-19.  

 

Kompetenceforløbet i dokumentation er opstartet for SSA/SPL i september 

2020, da vi har vurderet at denne gruppe har størst behov for 

kompetenceløft i dokumentation.  

I løbet af 2021 vil SSH blive undervist via et kompetenceforløb i 

dokumentation. 



 
Anbefalinger 

Tilsynet anbefaler, at der i arbejdet med 

kvalitetssikringen af dokumentationen rettes et 

særligt fokus på at sikre korrekt udarbejdede 

handlingsanvisninger, så disse indeholder 

ajourførte beskrivelser i forhold til beboerens 

aktuelle situation. 

 

Fra tilsyn maj 2019 
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.  

 

Handlingsanvisninger 

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 

Se undervisningsmateriale på Falkekilden under dokumentationskørekort.  

 

Kompetenceforløbet er opdelt i både tavleundervisning, vejledning 1-1 og 

workshops hvor personalet får tid til at arbejde med sygeplejefaglig 

udredning/udfyldes af tilstande-handlingsanvisning og mål. Ved 

workshoppen har personalet mulighed for at få sparring/vejledning af 

dokumentationsansvarlig. 

Opfølgning slut 2020 



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.  

 

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.  

 

Der arbejdes fortsat på punkterne fra tilsynet i 

2019. 

 

 
 
 

Medicinhåndtering: 
 

Tilsyn juni 2020 
Medicinhåndteringen er nogenlunde 

tilfredsstillende, og tilsynet vurderer, at der 

mangler anbrudsdato på en insulinpen, samt at 

plejehjemmet har en udfordring i forhold til at 

sikre korrekt opbevaring af medicin. 
 
Under observationsstudiet får en beboer målt 

blodsukker og insulin. Blodsukkertallet 

dokumenteres under målinger. Tilsynet bemærker, 

at insulinpen ikke er mærket med anbrudsdato.  

I forhold til to beboere sker korrekt opbevaring af 

medicinen i aflåste bokse/skabe, og der anvendes 

de rette poser til opbevaringen. For to beboere er 

der ikke korrekt adskillelse mellem aktuel, ikke-

Der arbejdes på interne opkald til SSA/SPL for at nedsætte opkald til disse i 

tidsrummet 7.30-11.30. 

Der arbejdes på om opkaldet er akut eller om det kan vente til tavlemøde kl 

11.30. 

 

 

Interne opkald italesættes løbende på teammøder, at der prioriteres kun 

akutte opkald til enhederne inden kl 12 og at opkald til SSA/SPL kun er akut 

opkald og der ventes med henvendelser til tavlemødet. 

 

09-09-2020 

Opbevaring af medicin 

Der er indkøbt farvede poser til opbevaring af medicin, da de poser der var 

indkøbt tidligere ikke har givet den ønskede effekt i forhold til adskillelse i 

medicinskabene. 

 

Der afprøves ny model. 



aktuel og PN-medicin, og det observeres, at der 

ikke anvendes poser hertil. 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en 

udfordring i forhold til at sikre korrekt opbevaring 

af medicin. 

 

Anbefalinger 
Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at sikre 

korrekt mærkning af anbrudt medicin. 

  

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et 

fagligt fokus på at sikre korrekt opbevaring af 

medicin. Tilsynet anbefaler herunder, at man søger 

inspiration fra et andet af kommunens plejehjem, 

hvor det med en særlig målrettet indsats er lykkes 

at komme i mål med korrekt opbevaring af 

medicin.  

 

Tilsynet anbefaler, at der anvendes poser beregnet 

til adskillelse af medicin hos alle beboere.  

 
Fra tilsyn maj 2019 
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 

Dokumentationsansvarlig udarbejder en ny vejledning i indretning af 

medicinskabet i boligerne inkl. billeder samt orienterer om dette på 

FalkeKilden – deadline ultimo 2020, der begyndes i team 3 derefter team 2 

og team 1. Dokumentationsansvarlig får hjælp af planlægger.  

Der arbejdes med om skabet, hvor medicinskab er, kan inddrages helt til 

opbevaring af medicin, så Falkenberg kan få rådighed over hele skabet. 

Undervisning i medicinhåndtering 

Dokumentationsansvarlig bookes af teamleder til deltagelse på SSA/SPL 

møde, hvor arbejdsredskabet KAHOOT præsenteres, som indeholder 

spørgsmål omkring medicinhåndtering generelt. 

 

Egenkontrol på medicin 

Der arbejdes videre med implementering af egenkontrol. 

 

Egenkontrol er blevet sat på kørelisterne for SSA/SPL for at disse skal 

huskes at blive udført. 

 

Dokumentationsansvarlig sender mail ud ang. at SSA/SPL kan booke hende i 

forhold til oplæring/genopfriskning af egenkontrol. 

 

Der skal udarbejdes en plan for opfølgningen på egenkontrol. 

 

28-09-2020 

SO udarbejder det generelle undervisningsmateriale som kan tilpasses i 

samarbejde med jeres Tovholdere. 

 

Kvalitetsrådet i SO har bestemt at vi skal have en generel egenkontrol af 

vores dokumentation og medicin. 

 

Undervisningsindholdet vil fokusere på: 

 Hvad er audit / egenkontrol 

 Hvorfor og hvordan laver man egenkontrol 

 Hvordan rapporteres og udtrækkes data og lokal opfølgning i enheder 

og på tværs af SO 

 Hvordan audit kan indtænkes i kvalitetsarbejdet 

 

Målet med workshoppen er: 



fra aktuel medicin samt at påføre anbrudsdatoer 

på medicinske præparater.  

 
 

 at enheder fremadrettet kan gennemføre egenkontrol på et ensartet 

SO aftalt grundlag og metode 

 at enheder tilrettelægger en plan for gennemførsel af audit f.eks. en 

kadence for det første år (hvem hvad hvornår) 

 at første 1 baseline audit kan gennemføres efter endt workshop 

 

Der er indkaldt til undervisning i Audits/egenkontrol d 27-11-2020. 

Denne undervisning er planlagt centralt fra. 

Deltagere: 

Dokumentationsansvarlig og 4 SSA´er 

 

Anbrudsdato og labels 

Der er labels i sygeplejeskab. 

 

Der udarbejdes en diabetes/insulinmappe der skal ligge hos de beboere, som 

får insulin. 

Mappen skal indeholde 

 Ark med labels 

 Stikskema 

 

Når vi bestiller insulinpenne eller andre præparater der skal opbevares i 

køleskabet og kun den der er i brug ligger i medicinskabet. Skal vi i 

bestillingen under besked til apotek skrive f.eks. ”I BEDES MEDSENDE 

LABELS TIL ALLE F.EKS INSULINPENNE I ÆSKEN” 
Er der ikke medsendt ekstra labels sættes mærkat med beboerens navn og 

anbrudsdato på.  

 

 

 Adskillelse af PN.  

01-07-2019 

Der er indkøbt poser til adskilles af PN medicin og vanlig medicin. Dette 

iværksættes i september 2019. 

 

07-10-2019 

Der er fordelt poser til opdeling af PN medicin i alle medicinskabene.  

Team 1 har fået poser i alle medicinskabene. 

 

25-11-2019 

Der uddeles PN-poser i team 2+3 og disse skal benyttes senest 31-12-2019. 

 



 Anbrudsdato og labels 

24-10-2019 

Efter kontakt til ”Styrelsen for Patientsikkerhed” er nedenstående udmeldt til 

SSA/SPL: 

Når vi bestiller insulinpenne eller andre præparater der skal opbevares i 

køleskabet og kun den der er i brug ligger i medicinskabet, 
Skal vi i den Medcom vi sender til apoteket for at minde dem om levering 

skrive ”I BEDES MEDSENDE LABELS TIL ALLE F.EKS INSULINPENNE I 

ÆSKEN” 
Er der ikke medsendt ekstra labels sættes mærkat med beboerens navn og 

anbrudsdato på. Se endvidere bilag 1 og 2 

 

 Fokus på egenkontrol i medicin.  

01-07-2019 

Egenkontrol på medicin skal genoptages igen fra d.d. 

Dokumentationsansvarlig følger op på, om der er noget personale, som skal 

have genopfrisket hvordan denne udføres i E-smiley systemet. 

 

07-10-2019 

Dokumentationsansvarlig og risikoansvarlig har lavet egenkontrol på medicin 

i september 2019.  

Der er nedsat en gruppe, som vil se på, hvordan vi kan følge op på 

egenkontrollen på medicin. Gruppen består af 1 teamleder, 2 SSA og 

dokumentationsansvarlig ad hoc. 

 

Egenkontrol viser: Mangler på dokumentationen på medicindispensering og 

administration. Der mangler anbrudsdatoer, labels på præparater, labels 

stemmer ikke overens med ordination. Ordination på PN er ikke altid i 

overensstemmelse med retningslinjerne. Ikke i brug medicin er ikke adskilt 

fra aktuel medicin. Handelsnavne stemmer ikke overens. 

 

Se indsatser på dette nedenunder/dokumentation af medicin. Vi gentager 

egenkontrol for at vurdere effekt på nedenstående i januar 2020. 

 

 

 Dokumentation af medicin 

07-10-2019 

Undervisning i dokumentation af medicin SSA/SPL d 06-11-2019. 

 

 



25-11-2019 

Ved undervisning blev der forklaret hvordan dokumentation foregår i forhold 

til medicindispensering og administration. 

Der blev undervist i hvordan tilstande, handlingsanvisninger, indsatsmål er i 

forhold til medicin, samt en snak om udfyldelse af medicinskemaer. 

 

Der vil løbende være opfølgning via dokumentationsansvarlig, samt halvårlig 

undervisning i dokumentation af medicin 

 

Måltider og ernæring 
Tilsynet vurderer, at dokumentationen hos 

beboere med ernæringsmæssige problemstillinger 

er mangelfuld i forhold til dokumentation af 

beboernes vægt.  

 
DOKUMENTATION – ERNÆRING  

For to beboere er der udarbejdet indsatsmål og 

handlingsanvisning i forhold til ernæring. Tilsynet 

bemærker, at der ikke konsekvent sker 

dokumentation af vægtmålinger, som det 

beskrives i handlingsanvisningerne. 

 

Anbefalinger 

Tilsynet anbefaler, at det italesættes over for 

medarbejderne, at dokumentation af vægtmåling 

skal ske ved enhver vægtmåling.  

 

 

 

 

09-09-2020 

Vejning er sat på SSA/SPL kørelister og highlightet for at dette bliver tydeligt 

på listerne. 

Der skal i tale sættes at der SKAL dokumenteres, når vejningen er fortaget. 

 

Opfølgning slut 2020 

 

 

  

Frist for evaluering Tovholder for evaluering  
 
 

 Status på handlingsplan (sæt X) 

 


