Handlingsplan for Omsorgscentret Enggården
- som opfølgning på uanmeldt tilsyn i januar 2019 gældende for 2018
Nr.

Tilsynets anbefalinger

Handlingsplan

Nuværende status

Evaluering og ansvarlig

1.

Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret
fortsætter det målrettede fokus på at sikre
kvaliteten i dokumentationen, hvad angår
udfyldelse af alle besøgsplanens punkter for
beboers ressourcer, mestring, motivation og
vaner, samt at der er beskrivelser af hele
døgnet i besøgsbeskrivelsen. Der skal sættes
særligt fokus på hjælpen til praktisk støtte,
forflytningsplaner og handleanvisninger,
særligt omkring iltbehandling og
medicinadministration.

Alle afdelinger skal have målrettet
fokus på at ALLE besøgsplanens
elementer udfyldes FOR HELE
DØGNET.

Igangværende indsats.

Enggårdens ledergruppe.
Ansvarlig centerleder
Ole Andersen

Fra 1. april 2019 får én af
Enggårdens områdeledere særligt
ansvarsområde i forhold til kvalitets
sikring af den sundhedsfaglige
dokumentation.
Forflytningsplaner kvalitetssikres i
forhold til ny forflytningspolitik som
skal udarbejdes i 1. kvartal 2019.

Områdeleder Trine
Hillhouse fra 1. april 2019

Centerleder Ole Andersen

Instruks om iltbehandling tilrettes og
efterlevelse sikres.
2.

3.

Tilsynet anbefaler, at der i dokumentationen
sikres, at delegerede sundhedslovsindsatser
fremgår i besøgsplanerne, ligesom
handlingsanvisningerne dokumenteres i
forhold til de beskrevne retningslinjer på
området.

Delegerede sundhedslovsydelser og Igangværende dokumentation
handlingsanvisninger dokumenteres. forbedres.

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag,

Instruks om iltbehandling tilrettes og Er udført.

Områdeleder Trine
Hillhouse

Jf. ovenstående

Områdeleder Trine

4.

5.

der sikrer, at delegerede
sundhedslovsindsatser udføres korrekt,
herunder særligt med opmærksomhed på
iltbehandling.

efterlevelse sikres. Personalets
kompetencer i forhold til
opmærksomhed på iltbehandling
kontrolleres og sikres

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes
struktureret træning af medarbejderne i
afvikling og støtte til beboer omkring
måltiderne med fokus på medarbejdernes
roller, korrekt hjælp til at spise, at undgå
forstyrrelser, afvikling af måltidet, brug af
handsker og rammer for det pædagogiske
måltid.

Indsatser vedrørende ”det gode
måltid” genopfriskes. Der er ansat
ny kostfaglig vejleder fra 1. marts
2019, som har som én af sine
hovedopgaver at sikre korrekt
afvikling af beboernes måltider.

Tilsynet anbefaler, at det gøres lettere at
orientere sig på omsorgscentret.

Skiltning på Enggården efterses, og
tages op i forhold til særbevilligning
for 2020

Hillhouse

Mangeårig indsats
genopfriskes, nyt personale
oplæres.

Ledende økonoma Helle
Fuhlendorff, kostfaglig
vejleder Tina Hviid og
områdeledere

Er iværksat.

Centerleder Ole Andersen

Herunder præcisering af
pædagogiske måltider samt hygge
og kvalitet omkring beboernes mad
og måltider.

