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Resume og opfølgning på tilsyn

Faxe Vest
Tilsynets fund
Tilsynet konkluderer, at Faxe Vest på meget tilfredsstillende vis 
lever op til lovgivningen, Værdighedspolitikken og de 
kommunale kvalitetsstandarder. 
 

 Omgangstonen hos borgerne er båret af glæde, 
oprigtig nysgerrighed og omsorg. Der er en høj grad af 
varme og imødekommenhed fra personalet. 

 Personalets kendskab til borgerne er stort, og deres 
viden om borgerne implementeres tydeligt i indsatserne.

 Generelt udtrykker borgerne høj grad af tilfredshed med 
samarbejdet med de medarbejdere, som kommer i 
hjemmene.

 Borgernes aktuelle og potentielle problemer var 
beskrevet i alle seks stikprøver ud fra de relevante 
visiterede ydelser. 

 Der er besøgsplan, handleplan og journalnotater, der 
understøtter alle seks borgeres problemområder. 

 Borgernes helbredstilstand og funktionsevne bliver 
løbende vurderet for at sikre, at grundlæggende behov 
ikke bliver overset. 

 Borgernes mål for personlig og praktisk hjælp samt 
rehabiliteringsforløb er dokumenteret. Indsatserne er 
tilrettelagt så de støtter borgerne i at opnå og 
vedligeholde bedst mulige funktionsniveau.

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Tingvej 7
4690 Haslev

Direkte 29271476
rbert@faxekommune.dk

Dato 8. januar 2020
j./sagsnr. 27.12.16-K08-1-19

Center for Sundhed & Pleje



Side 2 af 2

 
 Fund der kræver handling
 

 Opdateret livshistorie var beskrevet i tre ud af seks 
stikprøverne. Det vil være relevant i seks af de seks 
stikprøver. 

 Der mangler kontaktinformation på nærmeste 
pårørende i èn af seks stikprøver.

 Der er kun registreret vægt i èn ud af seks stikprøver. 
 Der kan med fordel indføres en systematik omkring 

vurdering af, hvorvidt klippekort er relevant hos de 
enkelte borgere.

 
Tilsynet anbefaler
 

 At der er kontaktinformationer på nærmeste pårørende 
hos de borgerer, der har givet tilladelse til det.

 At der indhentes og dokumenteres livshistorier, hvor det 
er relevant.

 At der ernæringsscreenes der hvor det er fagligt 
relevant

 At der indføres en systematik omkring vurdering af, om 
klippekort er relevant for de enkelte borgere

 
Bemærkninger til tilsyn
Centerchefen har på baggrund af tilsynets anbefalinger 
udbedt sig en handleplan fra Faxe Vest. Faxe Vest har 
udarbejdet en handleplan, der redegører for hvilke indsatser 
der sættes i værk. Indsatserne er fuldt implementeret fra 1. 
februar 2020.
 
I forhold til den sidstnævnte anbefaling, er det 
myndighedsafdelingen, der vurder om klippekortet er relevant 
for en given borger. Hjemmeplejen har en arbejdsgang (bla. 
ved triagieringsmøderne (vurdering af borgernes tilstand)), 
hvor visitationen kontaktes såfremt en borgers behov ændrer 
sig. Herefter foretager visitationen en vurdering af, hvorvidt 
klippekortet er relevant for den enkelte borger.  


