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Tilsynets anbefaling

Hvad er der konkret
fundet?

Korrigerende
handlinger/tiltag

Ansvarlig

Tidsplan

Plan for
opfølgning/
evaluering

At borgernes ressourcer
og særlige ønsker i
forbindelse med pleje og
rehabilitering i højere
grad fremgår af
dokumentationen.

”Dokumentationen fremstår
opgaverelateret og beskriver
kun sparsomt, hvordan
borgernes aktuelle
ressourcer, ønsker og vaner
inddrages i samarbejdet om
rehabilitering”.

Der er straks iværksat
opfølgning af
døgnrytmeplanerne.
Ligeledes var det allerede
planlagt, at medarbejderen med
særlig funktion i dokumentation
tages ud af plejen i uge 46 og
47 for udelukkende at
koncentrere sig om at hjælpe
kollegaer med korrekt
dokumentation i Fælles sprog
III.

Centerleder
og daglige
ledere.

Senest med
udgangen
af
november
2018.

Følges ved
ledelsestilsyn
udført af
centerleder og
daglige ledere.

Det indskærpes overfor alle
ansatte på CFK, at alle døre til
kontorer med personfølsomme
oplysninger skal være aflåste. Èt
enkelt kontor har ikke smæklås i
døren, hvilket øger risikoen for,
at den ikke bliver låst. Det er
aftalt med teknisk service leder,
at han udskifter låsen til en
smæklås.

Centerleder
og daglige
ledere

Straks

Følges dagligt af
daglig leder og
centerleder.

At kontorer med direkte
adgang til
personfølsomme data
fremover konsekvent
aflåses.

”Medarbejderne redegør
ligeledes for, hvordan daglige
indsatser planlægges ud fra
borgernes ønsker og et
rehabiliterende sigte, hvilket
ikke i alle tilfælde afspejles i
dokumentationen”.
”Tilsynet observerer ved
rundgang på centret to
uaflåste kontorer med frit
udsyn til oversigtstavler med
borgerdata og
helbredsoplysninger”.
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Ligeledes er det iværksat, at der
kommer film på vinduerne til
kontorer, så man ikke udefra vil
kunne se oversigtstavlerne.
At kostgruppen drøfter,
hvordan medarbejderne i
højere grad kan bidrage
som aktive aktører i det
sociale samvær blandt
borgerne under
måltiderne.

”Der er ikke pædagogiske
måltider, og en medarbejder
reflekterer over, at det måske
var en god ide, at
medarbejderne i højere grad
deltog i måltidet. Tilsynet
observerer, hvordan flere
borgere sidder sammen og
spiser i stilhed, mens en del
medarbejdere står i
køkkenet. Senere sætter en
enkelt medarbejder sig ved
bordet og bidrager til
samtale”.

Der er allerede en kostgruppe
etableret på CFK, som arbejder
på at understøtte det gode
måltid, særligt med fokus på
borgersammensætning og deres
udfordringer.
Med input fra tilsynet vil
kostgruppen arbejde videre med
det gode måltid, samtidig med
at der fra ledelsens side
henstilles til, at medarbejderne
sidder med borgerne under
måltidet. På gruppemøder i
huset vil emnet ligeledes blive
drøftet for at kunne
imødekommes.

Centerleder
og daglige
ledere

November
2018

Godkendt af Hjemme- og sygeplejechef X

Dato: 05.02.2019 Charlotte Gjørup

Godkendt af myndighedschefen X

Dato: 06.02.2019 Lene Gram Herborg
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Følges ved audit,
og tiltaget
evalueres i
kostgruppen.

