Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsyn d. 27 marts 2015 på Plejecenteret Dybenskærhave ved Plejecenterleder Pernille Haaning.

Krav

Indsats
- Opfølgning på krav

At de
1. De medarbejdere, der er
problemområder, der
kontaktperson for
er angivet i
pågældende beboere samt
målepunktet, er
medicinansvarlig social og
vurderet og
sundhedsassistent, såfremt
beskrevet i den
kontaktpersonen ikke er
sygeplejefaglige
medicinansvarlig orienteres
dokumentation
om fund og krav og bedes
bringe forholdene i orden.
2. Egenkontrol af
dokumentationen.
At det fremgår hvilke 1. Social og
aftaler, der er
sundhedsassistenter samt
indgået med de
social gennemgår på faglige
behandlende læger
sparringsmøder gældende
om kontrol og
relevante instrukser.
behandling af
Krav drøftes med
patienternes
afdelingsledere på fagligt
kroniske sygdomme
møde.
2. Undervisning af social og
sundhedsassistenter i
hverdagen ved
sidemandsundervisning
løbende.
3. Egenkontrol af
dokumentationen
At aktuel pleje og
behandling og
indikation for denne

4. Social og
sundhedsassistenter
gennemgår på faglige

Ansvarlig
- ansvarlig for indsatsens
implementering
Udviklingssygeplejerske Camilla
Rasmussen

Tidsplan
- Implementering af indsatsen

Evaluering
- Opfølgning på effekten af indsatsen

Bragt i orden i uge 16.

Egenkontrol ca. hver 6. uge af
dokumentationen.

Afdelingsleder for de enkelte
afdelinger

Udviklingssygeplejerske Camilla 1. For social og sundhedsassistenter
Rasmussen
afvikles faglig sparring ca. hver 6.
uge, dog ikke i sommerferien.
Care ansvarlige social og
Førstkommende faglig sparring er
sundhedsassistenter i de
d. 23. april, hvor krav og indsatsen
enkelte afdelinger
drøftes. Krav og indsatsen vil blive
drøftet fortløbende på de faglige
Afdelingsledere i de enkelte
sparringer.
afdelinger
2. Fagligt møde for afdelingsledere
afholdes hver 14. dag, hvor dette
vil blive drøftet og tidligst i uge 16.

Egenkontrol udføres minimum hver 4.
uge efter uge 16.

Udviklingssygeplejerske Camilla 1. For hhv. social og
Rasmussen
sundhedsassistenter afvikles faglig
sparring ca. hver 6. uge, dog ikke i

Egenkontrol udføres minimum hver 4.
uge efter uge 16.

Egenkontrol drøftes til
førstkommende fagligt møde med
afdelingslederne efter egenkontrol.
Egenkontrol drøftes med de enkelte
medicinansvarlige medarbejdere,
såfremt afvigelser konstateres og
ellers til faglige sparringer.
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er beskrevet for alle
patienternes
sundhedsproblemer

At opfølgning og
evaluering af
iværksat pleje og
behandling er
beskrevet

At den ordinerede
medicin findes i

sparringsmøder gældende
relevante instrukser.
5. Krav drøftes med
afdelingsledere på fagligt
møde.
6. Undervisning af social og
sundhedsassistenter i
hverdagen ved
sidemandsundervisning
løbende.
7. Egenkontrol af
dokumentationen

Care ansvarlige social og
sundhedsassistenter i de
enkelte afdelinger

8. Social og
sundhedsassistenter samt
social og
sundhedshjælpere
gennemgår på faglige
sparringsmøder gældende
relevante instrukser.
9. Krav drøftes med
afdelingsledere på fagligt
møde.
10. Undervisning af social og
sundhedsassistenter samt
social og
sundhedshjælpere i
hverdagen ved
sidemandsundervisning
løbende.
11. Egenkontrol af
dokumentationen

Udviklingssygeplejerske Camilla 1. For hhv. social og
Rasmussen
sundhedsassistenter samt social
og sundhedshjælpere afvikles
Care ansvarlige social og
faglig sparring ca. hver 6. uge, dog
sundhedsassistenter i de
ikke i sommerferien.
enkelte afdelinger
Førstkommende faglig sparring er
hhv. d. 20. og 23. april, hvor krav
Afdelingsledere i de enkelte
og indsatsen drøftes. Krav og
afdelinger
indsatsen vil blive drøftet
fortløbende på de faglige
sparringer.
2. Fagligt møde for afdelingsledere
afholdes hver 14. dag, hvor dette
vil blive drøftet og tidligst i uge 16.

Egenkontrol udføres minimum hver 4.
uge efter uge 16.

1. Social og
sundhedsassistenter

Udviklingssygeplejerske Camilla 1. For social og sundhedsassistenter
Rasmussen
afvikles faglig sparring ca. hver 6.

Egenkontrol udføres minimum hver 4.
uge efter uge 16.

Afdelingsledere i de enkelte
afdelinger

sommerferien. Førstkommende
faglig sparring er d. 23. april, hvor
krav og indsatsen drøftes. Krav og
indsatsen vil blive drøftet
fortløbende på de faglige
sparringer.
2. Fagligt møde for afdelingsledere
afholdes hver 14. dag, hvor dette
vil blive drøftet og tidligst i uge 16.

Egenkontrol drøftes til
førstkommende fagligt møde med
afdelingslederne efter egenkontrol.
Egenkontrol drøftes med de enkelte
medicinansvarlige medarbejdere,
såfremt afvigelser konstateres og
ellers til faglige sparringer.

Egenkontrol drøftes til
førstkommende fagligt møde med
afdelingslederne efter egenkontrol.
Egenkontrol drøftes med de enkelte
medicinansvarlige medarbejdere,
såfremt afvigelser konstateres og
ellers til faglige sparringer.
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patienternes
medicinbeholdning

2.

3.
At informeret
1.
samtykke til
behandling bliver
dokumenteret i de
sygeplejefaglige
optegnelser, ligesom
patientens og de
pårørendes
3.
tilkendegivelser på
baggrund af den
givne information
4.
fremgår af
dokumentationen.

5.

gennemgår på faglige
sparringsmøder gældende
instruks for
medicinhåndtering.
Medicinansvarlig social og
sundhedsassistent hos
pågældende beboer får
bragt forholdene i orden.
Egenkontrol af
medicinhåndtering.
Social og
sundhedsassistenter samt
social og
sundhedshjælpere
gennemgår på faglige
sparringsmøder gældende
relevante instrukser.
Krav drøftes med
afdelingsledere på fagligt
møde.
Undervisning af social og
sundhedsassistenter samt
social og
sundhedshjælpere i
hverdagen ved
sidemandsundervisning
løbende.
Egenkontrol af
dokumentationen

Egenkontrol udføres sammen
med klinisk sygeplejerske.

uge, dog ikke i sommerferien.
Førstkommende faglig sparring er
d. 23. april, hvor krav og indsatsen
drøftes. Krav og indsatsen vil blive
drøftet fortløbende på de faglige
sparringer.
2. Bragt i orden i uge 16.

Udviklingssygeplejerske Camilla 1. For hhv. social og
Rasmussen
sundhedsassistenter samt social
og sundhedshjælpere afvikles
Care ansvarlige social og
faglig sparring ca. hver 6. uge, dog
sundhedsassistenter i de
ikke i sommerferien.
enkelte afdelinger
Førstkommende faglig sparring er
hhv. d. 20. og 23. april, hvor krav
Afdelingsledere i de enkelte
og indsatsen drøftes. Krav og
afdelinger.
indsatsen vil blive drøftet
fortløbende på de faglige
sparringer.
2. Fagligt møde for afdelingsledere
afholdes hver 14. dag, hvor dette
vil blive drøftet og tidligst i uge 16.

Egenkontrol drøftes til
førstkommende fagligt møde med
afdelingslederne efter egenkontrol.
Egenkontrol drøftes med de enkelte
medicinansvarlige medarbejdere,
såfremt afvigelser konstateres og
ellers til faglige sparringer.
Egenkontrol udføres minimum hver 4.
uge efter uge 16.
Egenkontrol drøftes til
førstkommende fagligt møde med
afdelingslederne efter egenkontrol.
Egenkontrol drøftes med de enkelte
medicinansvarlige medarbejdere,
såfremt afvigelser konstateres og
ellers til faglige sparringer.
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