
  
 

 

 
 

10. Maj 2019. 

Til 

Faxe Kommune 
Att.: Michael Baunsgård 
 
 
 
 
Handleplan i forhold til påbud udstedt af Styrelsen for patientsikkerhed til Lev-Vel Sjælland ApS. 

 

Som berettet på vores møde, er det en dybt beklagelig og uacceptabel sag, som Lev-Vel Sjælland  

Straks efter besøget gik i gang med at rette op på. 

 

1:  Der er udarbejdet procedure for medicinhåndtering, og medarbejderne er alle kompetenceaf-

klaret. Alle borgere er gennemgået i Cura, alle medarbejderne har kode til omsorgssystemet, og er 

oplært i at dokumentere. Ufaglærte som ikke har kode til Cura, dokumenterer via teamleder eller 

bagvagt. Der er gennemgået alle procedure med medarbejderne. 

Der vil ved månedlige gruppemøder blive fulgt op på samtlige procedurer. Samtidig vil der være 

fokus på at hver enkelt medarbejder jævnligt vil blive bedt om at beskrive en tilfældig procedure 

for teamleder eller leder, når medarbejderen er på kontoret. Det forventes at alle medarbejdere 

har fuldt kendskab til samtlige procedurer. Alle medarbejdere har fået udleveret en mappe med 

samtlige procedurer, som altid skal medbringes på arbejde. 

 

2: Der er indført daglig opfølgning af alle dokumentationer, for at sikre at der handles korrekt på, 

og at vurderinger/observationer dagligt dokumenteres/behandles, således er der fuld fokus på 

hvem der skal tages kontakt til ved ændringer, om det er egen læge eller sygeplejen.  

 

3: Som beskrevet i de foregående 2 punkter, der er fuld fokus på dette område, og der tjekkes 

dagligt op på dokumentationen.  

 



  
 

4: Der er indhentet samtykke hos den borger det omhandlede, og der er nu lavet en procedure. 

Der vil fremadrettet være stor fokus på at sikre at der altid er indhentet samtykke, og at det ligger 

i Cura fra borgers egen læge, således at det er dokumenteret. 

 

5: Alle medarbejdere er informeret om, og har underskrevet at de har læst og forstået  de hygiejni-

ske principper vedr. personlige hygiejne, håndvask ,uniformsetikette, negle, smykker, hår brug af 

værnemidler. Der er ligeledes lavet procedure, og der vil dagligt blive holdt øje med at det over-

holdes. 

 

6: Der er nu udarbejdet og udleveret procedure og instrukser til alle i personalegruppen, og de vil 

som tidligere beskrevet blive løbende tjekket på forståelsen af procedure og instrukser. 

Lev-Vel Sjælland ApS har derudover engageret sig med ekstern hjælp, for at sikre at vi overholder 

såvel lovgivning som krav og forventninger, vi ser derfor frem til at få et nornyet tilsyn fra Styrel-

sen fra patientsikkerhed Onsdag d. 15-5 2019. 

 

Lev-Vel Sjælland ApS vil straks efter tilsynet sende et referat til Faxe kommune Michael Bauns-

gaard, Således at Faxe kommune er informeret omkring tilsynet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Bång Jensen   

Lev-Vel  Sjælland Aps. 

Energivej 7 

4690 Haslev. 

Tlf.: 27811523 

lene@lev-vel.dk 
post@lev-vel.dk 
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