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Handleplan for BDO-tilsynets 5 anbefalinger.
Udarbejdet af Teamleder Heidi Djurhuus, leder af kvalitet og udvikling Malene Rübner og plejecenterleder Lene Bonde Stürup, i samarbejde
afdelingens sygeplejersker.
Den 29. september 2021, foretog BDO uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser Kærbo.
Tilsynets anbefaler:

Hvad er gjort:

Hvad skal gøres:

Deadline:

Ansvarlig:

1. Der sættes fokus på, at
journalføringen giver et
tydeligt billede af
borgernes
rehabiliteringsforløb,
herunder formål, mål
og tidsperspektiv for
opholdet, herunder er
det tilsynets
anbefaling, at der
arbejdes med faste
auditeringer på
området.

Fysioterapeuter afholder
indlæggelsessamtale ud fra GOP
(genoptræningsplan) og mål drøftes ved
den ugentlige tværfaglige konference.

Der skal udarbejdes og implementeres en
instruks, som tydeliggør hvordan der
systematisk og ensrettet dokumenteres for
borgerens rehabiliteringsforløb, herunder
formål, mål og tidsperspektiv.

Maj 2022

Malene
og Heidi

Helbredstilstande revideres ved hver
tværfaglig konference

Der skal udarbejdes en dagsorden til den
tværfaglige konference, så drøftelsen af
borgers rehabiliteringsforløb, herunder
formål, mål og tidsperspektiv sker
systematisk.

2. Der sættes fokus på, at
der arbejdes med
handlingsanvisninger
på servicelovsområdet,
så borgernes aktuelle
plejeindsatser,

Der er planlagt møde med Hjemmeplejen
om dokumentation af servicelovsydelser
for Hjemmeplejen og Fleksible
omsorgspladser, som vil afklare hvor der
skal dokumenteres.

Hvordan der skal dokumenteres, bliver
indarbejdet i den kommende instruks (se
under 1.)

Mål dokumenteres af sygeplejerske i
helbredstilstanden ’Problemer med
mobilitet og bevægelse’ og af
fysioterapeut på borgers tavle.

Malene

Der skal udarbejdes og implementeres et
auditskema, som kan kvalitetssikre
instruksen.

Maj 2022

Heidi og
Malene
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herunder den
rehabiliterende indsats,
beskrives, så det er
tydeligt, hvordan der
skal arbejdes med at nå
målet for opholdet.
3. Der sættes fokus på, at
medicinhåndteringen
til enhver tid følger
retningslinjerne på
området, herunder
anbefaler tilsynet, at
der arbejdes målrettet
og struktureret med
egenkontrol.
4. At der reflekteres over
rammer og tilbud på de
fleksible pladser, så
disse matcher
målgruppen, herunder
om disse er med til at
understøtte og fremme
den rehabiliterende
tilgang samt skabe et
aktivt miljø på de
fleksible
omsorgspladser.

Instruksen for medicinhåndtering er
gennemgået og drøftet med teamleder
ved afdelingsmøder.

Det planlægges at sygeplejerske vil være til
stede i starten af aftenvagten for at sikre den
korrekte medicinhåndtering om aftenen.

Der er rettet op på de af tilsynet
anmærkede punkter (egenkontrol og
sammentælling, kontrol ved kollega og
labels på medicinglas)

Medicininstruksen skal revideres

Juni 2022

Malene

Der planlægges introduktion i bl.a.
medicinhåndtering for nye medarbejdere

December
2021

Malene

I samarbejde med fysioterapeuter indrettes 1.
og 2. sal mere træningsvenligt
Der indføres træning for medarbejdere og
borgere sammen.

Heidi

Heidi
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5. At der følges op på de
enkelte bemærkninger
i forhold til
observationsstudiet,
herunder organisering
og dokumentation.

Handlingsanvisning for smerteplaster er
udarbejdet i henhold til instruksen og
plasterskema er implementeret

Der kommer nye differentierede
medicinydelser i Cura, som kommer til at
synliggøre den konkrete medicinydelse og
dermed handlingsanvisningen.
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December
2021

Heidi og
Malene

