Handlingsplan – påbud Hjemmeplejen, Sundhedscenter
Wiedergården
Opfølgning på påbud af 3. februar 2020 pba. et varslet planlagt tilsyn den 14. november 2019
Nr.

Påbud

Indsats

1

At sikre forsvarlig medicinhåndtering,
herunder implementering af instruks
herfor fra dags dato

2

At sikre, at der gennemføres systematiske
sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning
herpå for nyvisiterede patienter fra dags
dato.
At sikre, at der er gennemført systematiske
sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning
herfor for alle patienter, der aktuelt er i
behandling inden den 17. februar 2020

Alle medarbejdere kender og
Er opdateret.
anvender instruks. Den er blevet
gennemgået igen med alle for at
sikre at alle autoriserede
sundhedspersoner kender til, kan
anvende og ved hvor de finder
instruks.
Alle nye borgere som er visiteret til Er iværksat og udføres.
sundhedslovsydelser skal indenfor
5 dage have planlagt og udført en
sygeplejefaglig vurdering.
Der er udarbejde et action card på **
en kronologisk journalføring, som
en let tilgængelig oversigt for
journalgennemgang som
understøtter gældende instrukser
om journalføring.

3

4

At sikre tilstrækkelig journalføring i
overensstemmelse med lovgivningen
herom fra dags dato.

Der er igangsat et arbejde med
gennemgang af alle journaler med
sundhedslovsydelser, hvorfor den
følger planen fra pkt. 3.
*Der er udarbejdet et action card
på en kronologisk journalføring,
som en let tilgængelig oversigt for

Nuværende status

**

Evaluering og ansvarlig
Leder

Leder og disponent.

Autoriseret medarbejder,
leder sikre planlægning ift.
patientsikkerhed.

Autoriseret medarbejder,
leder sikrer planlægning ift.
patientsikkerhed.

Hjemmeplejen 2020, 1

journalgennemgang som
understøtter gældende instrukser
om journalføring.

** Kriterier for journalgennemgang på alle borgere som modtager SUL ydelser. Dette på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og
tilsynsbesøg den 14. november 2019.
Team
Varighed
Antal borgere
Registrering
Mål

1 sygeplejerske og 2 sosu-assistenter
2 dage/pr. medarbejder af gangen
Forventning er 3 borger/medarbejder/dag
Afkrydse på liste, når borgerjournal er helt færdig. Ann Kathrine Fog Dieckmann
kommer med liste.
17 februar 2020
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