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Handleplan for reaktivt  - udgående tilsyn på Boligerne Rådhusvej 63, 4640 Faxe d. 21. september 2021/Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Begrundelse for tilsyn: 
Tilsynet var et Reaktivt – Udgående tilsyn på baggrund af en bekymringshenvendelse af d. 11. august 2021 fra en afdød beboers pårørende  
over de sundhedsfaglige forhold på bostedet. 
 
Tilsynets konklusion og anbefalinger: 
Af i alt 17 målepunkter, finder Styrelsen, at syv målepunkter er opfyldt, otte er ikke opfyldt og to er ikke aktuelle. Det er styrelsens vurdering,  
at fejl og mangler i relation til nedenstående områder samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden af en grad, der  
medfører påbud.  
 
Påbuddet indeholder  krav under følgende områder: 

 Medicinhåndtering 

 Sygeplejefaglige vurderinger 

 Journalføring 

 Fravær af fyldestgørende sundhedsfaglige instrukser 
 
 

Center for Social, Sundhed og Pleje 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Kontoradresse: 
Tingvej 7 
4690 Haslev 
 
Direkte telefon 20488713 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 11. januar 2022 
 
Sagsnummer: 
27.45.12-K09-1-22 

Målepunkt Krav fra Styrelsen Mål Tiltag/forbedring/løsning Tidsplan/ansvarlig 

5. Journalgennem-
gang med henblik 
på om den sund-
hedsfaglige doku-
mentation er 

1. Behandlingsstedet skal 
sikre, at alle journalnota-
ter overholder de formelle 
krav til journalføring 

1.1 Det sundhedsfaglige områder, 
herunder dokumentation i CURA 
overholder de formelle krav til 
journalføring. 
Alle medarbejdere skal kunne 
orienterer sig om den enkelte 

1.1.1 Der etableres en sundhedsfaglig 
dokumentationsgruppe på soci-
alområdet, der består af både 
pædagogisk og sundhedsfagligt 
personale. Gruppen udarbejder 
og implementerer en vejledning 
med en ramme for systematik 

Ad 1.1.1 Er igang-
sat og vil varer 1 
år. Første møde 
afholdes d. 12. 
jan. 2022. 
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overskuelig, sy-
stematisk og fø-
res i en journal 

borgers sundhedsfaglige infor-
mationer og planer i CURA. 
Dokumentation skal foregå sy-
stematisk, ensartet og korrekt.  

 

og korrekt dokumentation for 
journalføring i CURA 

Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave & 
systemadministra-
tor Jette Gud-
mundsen. 
 

6. Journalgennem-
gang med henblik 
på vurdering af 
den sygeplejefag-
lige beskrivelse 
af patientens ak-
tuelle og potenti-
elle problemer 

2. Behandlingsstedet skal 
sikre, at de problemområ-
der der er angivet i måle-
punktet, er fagligt vurde-
ret og beskrevet i den 
sundhedsfaglige doku-
mentation 

2.1 Den enkelte borgers sygepleje-
problemer skal fremgå tydeligt 
beskrevet med observationer, 
mål og evaluering/opfølgning på 
hvert problem. Ligeledes skal det 
fremgå om opgaven er delegeret 
og til hvem. 

2.1.1 Alle 18 beboers journaler vil 
gennemgås og opdateres med 
henblik på korrekt dokumenta-
tion af sygeplejeproblemer. 

 

Ad 2.1.1 Inden for 
de kommende 3 
mdr. er alle 18 
journaler gennem-
gået. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
 

2.1.2 Der arbejdes løbende på at re-
kruttere flere SSA’ere og en sy-
geplejerske til socialområdet, 
som skal styrke de sundhedsfag-
lige kompetencer og dokumen-
tation. Der er dog rekrutterings-
udfordringer indenfor disse fag-
grupper. 

Ad 2.1.2 Rekrutte-
res hurtigst muligt 
(SSA stillinger har 
løbende været 
slået op og syge-
plejerskestilling 
slås op i januar 
2022).  
 
Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave. 
 

2.1.3 Den sundhedsfaglige dokumen-
tationsgruppe udarbejder in-
struks for dokumentation af sy-
geplejeproblemer.  

Ad 2.1.3 Instruk-
sen er implemen-
teret i løbet af 
2022. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
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7. Gennemgang af 
sundhedsfaglige 
dokumentation 
vedr. oversigt 
over patienters 
sygdomme, funk-
tionsnedsættelser 
samt aftaler med 
behandlingsan-
svarlig læge 

3. Behandlingsstedet skal 
sikre, at der udarbejdes en 
oversigt over patienternes 
sygdomme og funktions-
nedsættelser ved indflyt-
ningen, og at den revide-
res ved ændringer i pati-
entens helbredstilstand. 

 

3.1 Borgernes helbredstilstande sy-
geplejefaglige optegnelser, her-
under sygdomme og funktions-
nedsættelser, skal systematisk 
beskrives og løbende revideres i 
CURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Alle nuværende 18 borgeres 
journaler er gennemgået og op-
dateret på helbredstilstande og 
sygeplejefaglige optegnelser. 
Ved indflytning dokumenteres 
borgerens sygdomme og funkti-
onsnedsættelser og revideres lø-
bende.  

 

Ad 3.1.1 Er udført. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
 
 
 
 

3.1.2 SSA understøtter det pædagog 
iske personale i dokumentation i 
CURA ved sidemandsoplæring. 

 
 

Ad 3.1.2 Er igang-
sat og vil være en 
løbende proces. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
 

3.1.3 Der ansættes en sygeplejerske 
37 timer på socialområdet til ko-
ordinering og sikring af den 
sundhedsfaglige indsats, herun-
der dokumentation. 
 

Ad 3.1.3 Med an-
sættelse pr. 1. 
marts 2022. 
 
Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave. 

4. Behandlingsstedet skal 
sikre, at den sundhedsfag-
lige dokumentation inde-
holder aktuel og relevant 
beskrivelse af aftaler med 
de behandlende læger om 
kontrol af kroniske syg-
domme ved den medicin-
ske patient. 

 
 
 

4.1 Den enkelte borgers aftaler med 
læger, speciallæger og andre skal 
fremgå af CURA 

4.1.1 Datoer for aftaler skrives både i 
kalender CURA og under fanen 
”aftaler hos læge”. Kræver dette 
undervisning af personalet? 

 
 

Ad 4.1.1 Iværk-
sættes straks og 
vil være en lø-
bende proces. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
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8. Gennemgang af 
den sundhedsfag-
lige dokumenta-
tion vedrørende 
aktuel pleje og 
behandling, op-
følgning og evalu-
ering 

5. Behandlingsstedet skal 
sikre, at den sundhedsfag-
lige dokumentation inde-
holder en beskrivelse, op-
følgning og evaluering af 
den pleje og behandling 
som er iværksat hos pati-
enten ift. aktuelle hel-
bredsmæssige problemer 
og sygdomme 

5.1 Personalet på bostederne skal 
have adgang til sygeplejens do-
kumentation og optegnelser 
vedrørende bostedernes bor-
gere.  

 

5.1.1 Sygeplejeenheden får systemad-
gang til CURA social og sikrer, at 
personalet på bostedet på den 
måde får adgang til pleje/be-
handlingsplaner, inkl. lægelige 
ordinationer samt evt. delege-
ring omkring borgere, der mod-
tager sygeplejefaglig pleje/be-
handling. 
 

Ad 5.1.1 Igangsæt-
tes straks og er 
implementeret se-
nest ved udgan-
gen af januar 
2022.   
Ansvarlig: Udføre-
chef Tina Asmus-
sen. 

 
 
 
 
 

5.1.2 Det indskærpes for sygplejeen-
hed og personale på bosteder, 
at alle skal være opmærksomme 
på at indhente tværfaglig kom-
munikation/information, så-
fremt den mangler. 

Ad 5.1.2 Sygeple-
jeenhed og perso-
nale på boste-
derne adviseres 
hurtigst muligt og i 
løbet af januar 
2021. 
Ansvarlig: Udføre-
chef Tina Asmus-
sen. 
 

 5.1.3 Center for IT forsøger om det er 
muligt at skabe integration mel-
lem CURA (sygeplejeenheden) 
og CURA Social (socialområdet). 

Ad 5.1.3 Der er 
igangsat en under-
søgelse om mulig-
hederne. 
 
Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave. 
 

5.2 Der skal foreligge instruks for 
kommunikation og samarbejde 
mellem sygeplejeenhed og bo-
stederne i forhold til lægelige or-
dinationer, medicin og andre sy-
geplejefaglige indsatser.  

5.2.1 Instruks udarbejdes i samar-
bejde mellem sygeplejeenhed 
og socialområdet.  

 
 

Ad 5.2.1 Hurtigst 
muligt og indenfor 
3 måneder. 
 
Ansvarlig: Udføre-
chef Tina Asmus-
sen. 
 



 

 
 

Side 5 af 7 

Se i øvrigt punkt 3 
 

  

11. Gennemgang af 
den sundhedsfag-
lige dokumenta-
tion vedrørende 
ordineret medicin 
og medicinliste 

6. Behandlingsstedet skal 
sikre, at præparatets aktu-
elle handelsnavn, dispen-
seringsform og styrke 
fremgår af medicinlisten 

 

6.1 Medicinhåndtering på boste-
derne udføres i henhold til in-
strukser, baseret på retningslin-
jerne fra Styrelsen for Patientsik-
kerhed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Da social og sundhedsområdet 
er slået sammen i et fælles cen-
ter pr. 1. nov. 2021, vil socialom-
rådet benytte sundhedsområ-
dets medicininstrukser som en 
midlertidig løsning, indtil VAR 
implementeres i løbet af første 
halvår 2022. Det drejer sig om 
instruks for: 

 Medicindispensering i borgerens 
eget hjem (CSP). 

 Skemamedicin 

 Ophældning og udlevering af 
p.n. medicin 

 

Ad 6.1.1 Straks og 
over de første 3 
mdr. i 2022. 
 
Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave. 
 
 
 

6.1.2 Alle medarbejdere har adgang til 
e-learning vedrørende god me-
dicinhåndtering via Guide2know 
og skal fortsat følge denne. 

Ad 6.1.2 Er i 
gangsat  

6.2 Præparaternes aktuelle handels-
navne fremgår af dispensering-
soversigten i CURA, som frem-
kommer, når der dispenseres.  
Ordinationsoversigten indehol-
der ordinationer hentet fra 
FMK. De kan kun ajourføres via 
FMK, hvis ordinerende læge gør 
det. 

6.2.1 Personalet skal fortsat følge di-
spenseringsoversigten i CURA, 
når der dispenseres medicin. 

 
 
 
 
 

Ad 6.2.1 Det gøres 
allerede. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
 
 
 

7 Behandlingsstedet skal 
sikre, at der er angivet en-
keltdosis og maksimal 
døgndosis for pn medicin 

7.1 P.n. ordinationer og skemamedi-
cin skal altid fremgå af FMK og 
være opdaterede ved egen læge. 

 

7.1.1 FMK gennemgås for alle 18 be-
boere med henblik på at sikre, 
at alle p.n. ordinationer og 
skema medicin fremgår og er 
opdateret. Der tages kontakt til 
almen praksis, såfremt p.n. ordi-
nationer mangler. 

Ad 7.1.1 Straks og 
løbende fremad-
rettet. 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen. 
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12 Gennemgang af 
medicinbehold-
ning og journaler 
vedrørende medi-

cinhåndtering 

8 Behandlingsstedet skal 
sikre, at den ordinerede 
medicin findes i patienter-
nes medicinbeholdning. 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1 Indholdet i beboernes medicin-
æsker er altid i fuld overens-
stemmelse med præparater og 
styrke, som fremgår af FMK jf. 
instruks for medicinhåndtering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.1 Personalet informeres om, at 
”Instruks for medicindispense-
ring i borgerens eget hjem” føl-
ges ved hver dispensering, hvor 
det fremgår: ”Gennemgå alle 
præparater efter medicinover-
sigten, for at tjekke at der er pil-
ler nok til hele doseringen. Tjek 
indholdsstof, handelsnavn, 
styrke og udløbsdato”. 
 
Såfremt der ikke er nok tabletter 
for et præparat, dispenseres kun 
for de antal dage, der er det 
fulde antal tabletter til og mang-
lende præparater bestilles 
straks. 

 

Ad 8.1.1 Straks 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen 

8.1.2 Faxe Kommune har i 2021 ind-
købt det digitale evidensbase-
rede instruks- og procedurer 
VAR Healthcare, som implemen-
teres på både sundheds- og soci-
alområdet, da områderne er 
sammenlagt fra d. 1. nov. 2021. 

 

Ad 8.1.2 VAR 
Healthcare er fuldt 
implementeret in-
den d. 1. juli 2022. 
 
Ansvarlig:  Center-
leder Jess Grave 

9. Behandlingsstedet skal 
sikre, at doseringsæsker 
og andre beholdere med 
dispenseret medicin er 
mærket med patientens 
navn og personnummer 

9.1 Alle doseringsæsker med di-
spenseret medicin samt an-
brudte insulinpenne, ampuller 
o.lign. er mærket korrekt i hen-
hold til instruks.  

9.1.1 Medicin labels indhentes fra 
kommunens sundhedsområde, 
så der anvendes de samme la-
bels på bostederne.  

 
 

Ad 9.1.1 Straks og 
inden udgangen af 
januar 2021. 
 
Ansvarlig: Center-
leder Jess 
Grave/Louise 
Nordgaard 
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9.1.2 Det kontrolleres, at alle medicin-
æsker, insulinpenne og andre 
anbrudte præparater/ampuller 
o.lign. på bostedet, er mærket 
korrekt. 

 

Ad 9.1.2 Straks og 
inden udgangen af 
januar 2021 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen 

14.  Gennemgang af 
den sundhedsfag-
lige dokumenta-
tion vedrørende 
patienters rets-
stilling 

10. Behandlingsstedet skal 
sikre, at informeret sam-
tykke til behandling samt 
patientens og eventuelt 
de pårørende/værges til-
kendegivelser på bag-
grund af den givne infor-
mation er dokumenteret i 
sundhedsfaglige doku-
mentation. 

10.1 Informeret samtykke 
til behandling samt eventuelle 
tilkendegivelser er altid doku-
menteret i CURA i henhold til in-
struks for informeret samtykke. 

10.1.1 Procedurer for informeret sam-
tykke samt videregivelse af hel-
bredsoplysninger fra sundheds-
området anvendes i Socialpæda-
gogisk Center, indtil VAR er im-
plementeret (se punkt 8.1.2). 

Ad 10.1.1 Straks 
og inden udgan-
gen af januar 
2021. 
 
Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave 
 
 

15. Interview om pro-
cedurer for hygi-
ejne og smit-
somme syg-
domme 

11. Behandlingsstedet skal 
sikre, at der udarbejdes en 
skriftlig instruks for hygi-
ejne 

11.1 Der skal forefindes instrukser 
for hygiejne og smitsomme 
sygdomme på bostedet. 

11.1.1 Faxe Kommune har i efteråret 
2021 ansat en tværgående hygi-
ejnesygeplejerske, som er i 
gangmed opdatering af fælles 
hygiejneinstrukser mellem sund-
heds- og socialområderne samt 
en Quick-guide om infektioner,  

Ad 11.1.1 Instruk-
ser og Quick-guide 
er opdaterede og 
implementeres i 
løbet af de første 
3 måneder af 
2022. 
 
Ansvarlig: Teamle-
der Gitte Poulsen 
 

 11.1.2 Faxe Kommune har i 2021 ind-
købt det digitale evidensbase-
rede instruks- og procedurer 
VAR Healthcare, som implemen-
teres på både sundheds- og soci-
alområdet, da områderne er 
sammenlagt fra d. 1. nov. 2021. 

Ad 11.1.2 VAR 
Healthcare er fuldt 
implementeret in-
den d. 1. juli 2022. 
Ansvarlig: Center-
leder Jess Grave 
 


