Handlingsplan for Omsorgscentret Enggården
Som opfølgning på uanmeldt besøg i oktober 2019
Nr.

Tilsynsanbefalinger

Handlingsplan

Nuværende status

Evaluering og ansvarlig

1

At Omsorgscentret sikrer en ensartet faglig
kvalitet i dokumentationen. Herunder, at
der sættes et særligt fagligt fokus på , at
der udfyldes funktionsevnetilstande og
livshistorier, samt at besøgsplanerne opnår
en ensartet faglig kvalitet

Der gennemføres en journalaudit i
alle fire plejeafdelinger, hvor 12
journaler( plus 2 journaler på
MTO) scores for at klarlægge
nuværende status i
dokumentationen. Herudfra
planlægges den konkrete
opretning i journalføringen, samt
den konkrete fremadrettede
dokumentation.

Journalaudit er planlagt og
gennemføres ultimo jan.
2020

Områdeleder Joan
Aastrand-Jørgensen,

Superbrugere i Cura undervises
udfra de konkrete journaler, som
allerede lever op til de af BDO
anførte anbefalinger.
Superbrugere skal i fremtiden
arbejde med kvalitets-checklister,
som udvikles i samarbejde med
Kvalitets- og
udviklingssygeplejerske.
Fysio- og ergoterapeuter
undervises i udfyldelse og
anvendelse af
funktionsevnetilstande.
Terapeuter, faglige koordinatorer
og superbrugere i Cura, vil
fremadrettet have direkte ansvar

Områdeleder Nikoline
Munkebæk

Superbrugere
sidemandsoplæres af
kvalitets- og
udviklingssygeplejerske,
Cura ansvarlig og
områdeledere.

Områdeleder Trine
Hillhouse

Terapeuter undervises i FSIII
metode af visitationen
ultiomo januar 2020.

Områdeledere

2

At der sikres henvisning til
handlingsanvisningerne i besøgsplanerne,
samt at der systematisk følges op på disse.

3

At der sættes fagligt fokus på borgernes
selvbestemmelsesret både i forhold til
måltider, medicin og daglige plejeopgaver

4

At der implementeres arbejdsgange, så
beboernes hjælpemidler rengøres ved
behov.

for af funktionsevnetilstande
udfyldes
Arbejdsgange i Cura gennemgås og
tilrettes for at sikre sammenhæng
og tydelighed i journalernes
enkeltdele.
Beboerne inddrages i udarbejdelse
af et nyt værdigrundlag for
Enggården i 1. kvartal 2020. Proces
er planlagt med konsulentfirmaet
BETA, hvor konkrete
beboerinterview sætter fokus på
selvbestemmelsesret, mad og
måltider, medicin og daglige
plejeopgaver.
BOP høres om ovenstående proces
og udfærdigelse af nyt
værdigrundlag.
Der udarbejdes en ny arbejdsgang
for rengøring af beboernes
hjælpemidler

Faglige koordinatorer har
påbegyndt genopretningen
fra november 2019

Områdeledere gør status
ved journalaudit i
januar/februar 2020.

Processen opstartes i
samarbejde med BETA i
februar 2020.

Centerleder Ole Andersen
er ansvarlig for processen.

Arbejdsgang færdiggjort
januar 2020.

Områdeledere er ansvarlig

