Handlingsplan Embedslægetilsyn Hjemmesygeplejen 2017
Krav fra tilsynet
Særligt omkring påbud –
sundhedsfaglig dokumentation og
medicinhåndtering

Der skal udarbejdes en generel
oversigt over patientens
sygdomme og
funktionsnedsættelser og der skal
revideres løbende ved ændringer.

Den sundhedsfaglige
dokumentation, skal indeholde
beskrivelse, opfølgning og
evaluering af den behandling som
er iværksat i forhold til aktuelle
helbredsproblematikker og
sygdomme.

Handlingsplan
De beskrevne tiltag relateret til påbud, har
højeste prioritet i tilrettelæggelsen af
handlinger og de løbende prioriteringer i
forhold til daglig drift.

Alle borgere gennemgås systematisk og der
udfyldes Helbredsoplysninger der beskriver
generelle funktionsnedsættelser og sygdomme.

Nuværende status
Der er nedsat en
arbejdsgruppe af ledere og
nøglemedarbejdere der skal
sikre fremdrift og opfølgning
på processen.

Mål i handlingsplan er nået.

Der indføres arbejdsgange der sikrer, at alle nye
borgere får udfyldt helbredsoplysninger.

Der udarbejdes relevante specialark i den
sygeplejefaglige journal som sikrer at aktuelle
behandlinger dokumenteres og evalueres
relevant.
Der indføres arbejdsgange der sikrer, at aktuel
behandling beskrives og evalueres på
specialark.
Side 1 af 3

Relevante specialark er
udarbejdet.
Sygeplejerskerne og Social- og
sundhedsassistenter er under
oplæring og instruktion i
korrekt brug af specialark.

Evaluering og ansvarlig
Der følges op på resultater
og evalueres hvert kvartal i
2018 og indtil påbuddet er
ophævet. Derefter gange i
løbet af det efterfølgende
år, for at sikre
opfølgningen.
Ledelsen er ansvarlig.
Der udføres
stikprøvekontrol som sikrer
at arbejdsgange og
instrukser overholdes.
Frem til påbuddet er
ophævet udføres fire
kontroller pr år, herefter to
gange pr. år.
Ledelsen og sygeplejersker
er ansvarlige for
overholdelse.
Senest med udgangen af
2017 skal alle
sygeplejersker være oplært
og instrueret i korrekt brug
af specialark.
Ledelsen og sygeplejersker
er ansvarlige for
overholdelse.

Aftaler med den behandlende læge
skal fremgå omkring kontrol og
behandling af kroniske sygdomme.
Lægens tilkendegivelser og
lægekontakt skal ligeledes
dokumenteres.

Alle sygeplejersker og assistenter undervises i
samarbejde med behandlende læger, herunder
særligt de krav der er til evaluering og
opfølgning på behandling.

At gældende regler for informeret
samtykke til behandling bliver
dokumenteret og efterlevet.

Alle sygeplejersker og assistenter undervises i
gældende lovgivning omkring samtykke og
informeret samtykke.

At ledelsen sikrer, at personalet
har mulighed for at overholde
instruksen for medicinhåndtering,
samt at det sikres instruksen
overholdes.

Der indføres arbejdsgange der skal lette
samarbejdet mest muligt.

Undervisning og workshops er
planlagt til at ligge ultimo
2017 og primo 2018.
Arbejdsgange er under
udarbejdelse.

Undervisning af Social. Og
sundhedsassistenter og
sygeplejersker er planlagt til at
ligge ultimo 2017 og primo
2018.

Der udarbejdes relevante
dokumentationsredskaber der sikrer at reglerne
Dokumentationsredskaber og
overholdes.
arbejdsgange er udarbejdet.
Alle borgere der får doceret medicin
Arbejdet er påbegyndt. Der er
gennemgås systematisk, både hvad angår
udarbejdet et overblik over
dokumentation og hvad angår medicinen i
hvilke borgere (ca. 150
hjemmet. Gennemgangen kommer til at foregå borgere) der skal gennemgås
i et samarbejde mellem sygeplejersker og
og lavet en guide til
Social- og sundhedsassistenter.
gennemgangen.
Den systematiske gennemgang vil sikre, at
personalet har mulighed for at overholde
instrukser og vil sikre et kendskab og en rutine.
De praktiserende læger vil i dialog blive
opfordret til, at vurdere borgere henblik på
ordinering af relevant dosisdispensering.
Side 2 af 3

Gennemgangen af alle
borgerne forventes færdig
primo 2018.

Samarbejdet med lægerne
evalueres medio 2018.
Ledelsen er ansvarlig for
afholdelse af workshops
samt evaluering.

Ledelsen er ansvarlig for
afholdelse af workshops
samt evaluering.

Når alle borgerne er
gennemgået, vil der
fremover blive lavet
stikprøvekontroller med
henblik på kontrol af om
instrukser overholdes.
Frem til påbuddet er
ophævet udføres fire
kontroller pr år, herefter to
gange pr. år.
Sygeplejersker og Social- og
sundhedsassistenter er
ansvarlige for overholdelse
af instrukser. Ledelsen er

Den sygeplejefaglige
dokumentation skal føres
overskueligt og systematisk i en
journal.

Der skal udarbejdes instrukser i korrekt og
entydig brug af den sygeplejefaglige journal,
herunder udfyldelse af helbredsoplysninger,
specialark og medicinhåndtering.
Sygeplejersker og Social- og
sundhedsassistenter skal kende og forstå
retningslinjer og instrukser for korrekt og
entydig journalføring.
Der udarbejdes instrukser for alle relevante
områder for sundhedsfagligt personale.

30. oktober 2017 Centerleder Bettina Berg.

Side 3 af 3

Der er udarbejdet instrukser i
korrekt og entydig brug af den
sygeplejefaglige journal.
Sygeplejersker og Social- og
sundhedsassistenter er
instrueret i korrekt og entydig
brug af den sygeplejefaglige
journal.
Instrukser er udarbejdet og
udleveret til alle.

ansvarlig for, at instrukser
overholdes.
Der bliver lavet
stikprøvekontroller med
henblik på kontrol af om
instrukser overholdes.
Frem til påbuddet er
ophævet udføres fire
kontroller pr år, herefter to
gange pr. år.
Sygeplejersker og Social- og
sundhedsassistenter er
ansvarlige for overholdelse
af instrukser. Ledelsen er
ansvarlig for, at instrukser
overholdes.

