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Plejehjemstilsynet i 2012  

I forbindelse med tilsynene i 2012 vil der blive taget stilling til, om pleje-
hjemmet skal have tilsyn i 2013. Hvis plejehjemmet ikke skal have tilsyn i 
2013, vil det fremgå af tilsynsrapporten. De plejehjem, der ikke får tilsyn i 
2013, vil få tilsyn i 2014. 

Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejehjemmenes opgave 
med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handikap. 

Temaet skal udelukkende give Sundhedsstyrelsen mere viden om området og 
inspirere plejehjemmene til at reflektere over egen praksis. Det indgår ikke i 
hovedkonklusionen og i beskrivelsen af fejl og mangler i tilsynsrapporten.  

 

Konklusion   
Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet  

blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerhe-
den, men ikke alvorlige fejl og mangler 

Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne sygeplejefaglige opteg-
nelser, medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet 
og mobilisering.  

Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde ar-
bejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav 
ved tilsynet i 2011. 
 
Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var 
opfyldt. Det kunne konstateres, at der særligt i én stikprøve var mangler i 
forhold til den sygeplejefaglige dokumentation, og der var fortsat behov for 
en indsats særligt vedrørende de sygeplejefaglige optegnelser og medicin-
håndtering. 
 
Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet ef-
terlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold.               

Som driftsansvarlig myndighed er Silkeborg Kommune ansvarlig for at følge 
op på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter for de enkelte plejehjem i kom-
munen. Sundhedsstyrelsen forventer således, at kommunen fører kontrol 
med, at plejehjemmet følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesø-
get. 

Næste tilsyn foretages i 2013. 
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Afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet 2012 

Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler in-
den for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav: 

Sygeplejefaglige optegnelser: 

• at de problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejled-
ning, er beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation 

• at der foreligger en aktuel beskrivelse af beboerens sygdomme og 
handicap 

• at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læ-
ger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme 

• at der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og 
behandling 

• at de sygeplejefaglige optegnelser føres overskueligt og systematisk 

Medicinhåndtering: 

• at behandlingsindikationer fremgår af medicinskemaet 

• at der ikke findes medicinglas med lægeordineret medicin uden be-
boerens navn og dosis 

• at der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato 

• at der er anbrudsdato på medicinske salver og dråber 

• at det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinskemaet 

Patientrettigheder: 

• at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sy-
geplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes til-
kendegivelser på baggrund af den givne information 

Ernæring: 

• at ernæringsplaner systematisk bliver evalueret 

Fysisk aktivitet og mobilisering: 

• at beboernes behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning er 
beskrevet 

• at der foreligger dokumenteret tilbud om træning for de beboere, der 
har behov 
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Grundlaget for konklusionen fremgår af beskrivelsen af plejehjemstilsynet 
nedenfor.  

 

Tilsynet 
Område Nord, KRAGELUND Plejecenter havde 24 beboere fordelt på 2 
grupper.  

Lederen af plejehjemmet var ikke til stede ved tilsynet. I forbindelse med til-
synet blev der afholdt samtale med social- og sundhedsassistent samt pleje-
hjemmets kontaktsygeplejerske, der orienterede om den sundhedsfaglige ar-
bejdstilrettelæggelse og den sygeplejefaglige dokumentation. Der er i hver 
gruppe ansat 4 social- og sundhedsassistenter, 3 i dagvagt og 1 i aften- eller 
nattevagt. Der er tilknyttet fast kontaktsygeplejerske, som så vidt muligt del-
tager i ugentlige møder, hvor problemer eller tvivlsspørgsmål ang. beboerne 
kan drøftes. I aften- og nattetimerne kan sygeplejerske fra området tilkaldes 
ved behov. Ligeledes er der tilknyttet fysioterapeut, som kommer en gang 
om ugen, og i øvrigt kan både fysio- og ergoterapeut rådspørges ved behov. 

Efterfølgende blev plejehjemmet besigtiget. Der var samtale med flere ansat-
te og enkelte beboere. Den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhånd-
teringen blev vurderet hos tre tilfældigt udvalgte beboere med komplekse 
plejebehov.  

Opfølgning på tidligere tilsyn 

Kravene ved tilsynet i 2011 var fulgt, idet der var iværksat undervis-
ning/audit ved kommunens udviklingskonsulent særligt angående den syge-
plejefaglige dokumentation, herunder også dokumentation i forhold til pati-
entrettigheder. Ved tilsynet kunne det dog konstateres, at der fortsat er brug 
for fokus på de sygeplejefaglige optegnelser samt medicinhåndtering, da der 
ved dette års tilsyn kunne konstateres et øget antal fejl og mangler særligt 
inden for disse to områder. 

Sundhedsadministrative forhold 
Instrukser 

Alle plejehjem skal have instrukser for de fem områder, der er nævnt neden-
for. Det fremgår af afsnittet ”Sundhedsfaglige instrukser” i det vedlagte af-
rapporteringsskema. De fem områder er:  

1. Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 
2. Personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behand-

ling 
3. Personalets opgaver i forbindelse med smitsom sygdom 
4. Føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser 
5. Medicinhåndtering 
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En instruks er en forskrift for, hvordan personalet skal forholde sig i en be-
stemt situation, herunder hvilke procedurer, de skal følge.  

En instruks skal indeholde en præcisering af, hvilken personalegruppe in-
struksen er skrevet for. Derudover skal det fremgå med dag, måned og år, 
hvornår instruksen trådte i kraft, og hvornår den er blevet ajourført og hvem, 
der er ansvarlig for instruksen. 

Det blev oplyst, at plejehjemmet havde skriftlige instrukser for alle de fem 
områder, som Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der skal være instrukser 
for. 

Instrukserne var tilgængelige for alle medarbejdere på intranettet, Faglig 
håndbog. Nye instrukser og ændringer blev introduceret via mail til alle an-
satte. Nyansatte blev introduceret til instrukserne ved ansættelsens start.  

Silkeborg Kommunes udviklingskonsulenter reviderer løbende instrukser.  

De personalemedlemmer, der blev interviewet, var orienteret om de skriftli-
ge instrukser. Stikprøvekontrol viste, at instrukserne blev fulgt i det daglige 
arbejde.  

De skriftlige instrukser var daterede, signerede og forsynet med dato for, 
hvornår de var trådt i kraft, og hvornår de var blevet ajourført, og de inde-
holdt en præcisering af den personalegruppe, de var skrevet for.   

Sundhedsfaglige forhold 
Sygeplejefaglige optegnelser 

De sundhedsfaglige forhold blev dokumenteret i den elektroniske journal, 
Care. 

Ved tilsynet blev tre beboeres sygeplejefaglige optegnelser gennemgået. En 
af optegnelserne indeholdt en aktuel vurdering af beboerens sundhedstil-
stand, der omfattede alle af de sygeplejefaglige problemområder, som er an-
givet i Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser og 
som tilsynet omfatter. Der manglede i en af stikprøverne en beskrivelse af 
kredsløb samt smerter, hvor det af medicinlisten fremgik, at beboeren blev 
behandlet med hjertemedicin (digoxin) og vanddrivende medicin, samt fik 
fast smertestillende medicin, uden at der var beskrevet hvilke smerter, der 
var tale om. I en anden stikprøve var hørelsen ikke beskrevet, og i denne 
stikprøve var der beboerens funktionsniveau, herunder aktivitet, balance og 
faldtendens ikke beskrevet under resume og status, men derimod i døgnryt-
meplanen samt i et fokusområde. For et bedre overblik og helhedens skyld 
kan det anbefales, at vurderingen også beskrives i resume og status. Vurde-
ring af problemområderne er nødvendig for at udføre den fornødne pleje og 
behandling.  
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I to af de tre stikprøver var der ikke en aktuel oversigt over beboernes syg-
domme og handikap. I en stikprøve fremgik det af medicinskemaet, at bebo-
eren fik medicin for både forhøjet blodtryk samt hjertemedicin, men dette 
var ikke beskrevet andetsteds i journalen.  

Hos denne beboer var det derfor heller ikke beskrevet, hvilke aftaler der var 
med den behandlende læge om kontrol mv. af de kroniske sygdomme.  

De sygeplejefaglige optegnelser hos de tre beboere indeholdt konsekvent en 
beskrivelse af pleje- og behandling af beboernes sundhedsproblemer. Dog 
var der i en af stikprøverne rigtig mange indsatsområder, der var uaktuel-
le/gamle, og som gjorde journalen uoverskuelig i forhold til at identificere 
aktuelle sundhedsproblemer, der medfører en aktuel pleje- og behandlings-
indsats.  

Indikationen for behandlingen fremgik af alle stikprøver. 

Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling blev ikke rutine-
mæssigt anført i de sygeplejefaglige optegnelser. Eksempelvis fremgik det 
ikke af indsatsområde ang. smertebehandling, dels at beboeren havde skiftet 
præparat fra smerteplaster til tabletbehandling, og ej heller hvilken effekt der 
var af smertebehandlingen.  

Vedrørende opbevaringen af de sygeplejefaglige optegnelser og den måde, 
notaterne blev skrevet på (angivelse af beboerens navn og personnummer, 
dato for notaterne, signering af notaterne og rettelser), alle relevante måle-
punkter opfyldt i de tre stikprøver.  

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

• at de problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejled-
ning, er beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation 

• at der foreligger en aktuel beskrivelse af beboerens sygdomme og 
handicap 

• at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læ-
ger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme 

• at der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og 
behandling 

• at de sygeplejefaglige optegnelser føres overskueligt og systematisk 

Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser findes på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. 

Medicinhåndtering 

Plejehjemmet anvendte dosispakket medicin fra apoteket og medicin doseret 
i doseringsæsker af personalet. 
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Dokumentationen af medicinordinationerne var korrekt i en af tre stikprøver. 
Følgende var i enkelte/flere tilfælde ikke dokumenteret: 

- Behandlingsindikation 

- Aktuelle handelsnavn 

I to af de tre stikprøver var der ordineret stærk smertestillende medicin uden 
at der på medicinskemaet var præciseret, hvilke smerter der var tale om. 

I en af tre stikprøver var der uoverensstemmelse mellem handelsnavnet an-
givet på medicinskemaet og den aktuelle medicin i medicinbeholdningen for 
flere præparater. 

Der var i alle stikprøverne overensstemmelse mellem den ordinerede medi-
cin og den i medicinskemaet anførte medicin. 

Antallet af tabletter angivet i medicinskemaet var i overensstemmelse med 
antallet af tabletter i doseringsæskerne i alle stikprøver. 

Medicinen blev opbevaret forsvarligt. Den ordinerede medicin fandtes i be-
boerens medicinbeholdning i alle stikprøver. Aktuel medicin blev holdt ad-
skilt fra ikke aktuel medicin. 

Doseringsæsker og beholdere med ophældt medicin var ikke mærket korrekt 
i nogen af tre stikprøver. Således manglede eksempelvis navn og cpr-numre 
på især inhalationspræparater i to stikprøver. Der manglede anbrudsdato på 
medicinske salver, dråber mv i en stikprøve (voltaren gel). Ligeledes fandtes 
en pose med antipsykotisk medicin uden navn og cpr-nummer. Der fandtes 
medicin med overskredet holdbarhedsdato i en stikprøve, både blandt den 
aktuelle medicin (ventoline) og blandt den uaktuelle (bricanyl retard).  

I alle tre stikprøver fremgik det, hvornår den behandlende læge sidst havde 
gennemgået beboerens medicin. Ved gennemgang af medicinbeholdningen 
hos en forholdsvis nyindflyttet beboer fandtes to æsker med hjertemedicin, 
men med forskellig dosering påført på æsken. Dette blev efterfølgende un-
dersøgt hos den behandlingsansvarlige læge, og det viste sig, at en ændring i 
ordinationen foretaget under indlæggelse ikke var blevet ændret på beboe-
rens medicinskema, og der er således ikke overensstemmelse mellem den 
ordinerede dosis og den på medicinskemaet anførte dosis. Ændringen er dog 
sket inden, at beboeren flyttede ind på plejehjemmet, og man har på pleje-
hjemmet endnu ikke ikke lavet medicingennemgang med behandlende læge 
efter indflytning, og dermed videreført fejlen.  Hos samme beboer var der 
ordineret antipsykotisk medicin pn, hvilket personalet var undrende overfor. 
Det kan stærkt anbefales, at medicinen samt indikation for behandling snar-
ligt gennemgås med behandlende læge. Det skal samtidigt understreges, at 
det er ledelsens ansvar og forpligtigelse at sikre, at medicinen er korrekt ved 
indflytningen.  

Plejehjemmet havde ikke fælles medicin eller depot af akut medicin med 
undtagelse af adrenalin. 
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Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

• at behandlingsindikationer fremgår af medicinskemaet 

• at der ikke findes medicinglas med lægeordineret medicin uden be-
boerens navn og dosis 

• at der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato 

• at der er anbrudsdato på medicinske salver og dråber 

• at det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinskemaet 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler 
findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. 

Adgang til sundhedsfaglige ydelser 

Samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede tilfredsstillende. 
Der var generelt ikke problemer vedrørende kontakt til lægerne, sygebesøg, 
indhentning af oplysninger eller revision af medicinlisterne. 

Samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt geron-
topsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. 

Der var som oftest et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og 
hospitaler. Ved udskrivning af beboerne fra sygehus eller hospital fik pleje-
hjemmet ikke altid relevante oplysninger om undersøgelse, behandling og 
pleje. Ligeledes oplevede man af og til et manglende samarbejde og infor-
mationsudveksling, mens beboeren var indlagt, idet plejehjemmet oplevede 
at kunne bidrage med viden om beboeren uden at dette blev benyttet.  

Alle beboere var blevet orienteret om muligheden for influenzavaccination 
og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og 
kalciumtilskud. 

Patientrettigheder 

Plejehjemmet havde en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne 
selv var i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser. Det fremgik 
af de sygeplejefaglige optegnelser, om det var beboeren selv eller en pårø-
rende/værge, der gav informeret samtykke til behandling. 

Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behand-
ling. Informationen blev ikke rutinemæssigt dokumenteret i de sygeplejefag-
lige optegnelser, og beboernes og de pårørendes/værgens tilkendegivelse 
fremgik ikke systematisk. Hos en nyindflyttet borger var der endnu ikke ta-
get kontakt til læge eller foretaget handlinger, der krævede indhentelse af in-
formeret samtykke.  
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Det blev endvidere oplyst, at hvis en beboer ikke ønskede at blive behandlet, 
blev pårørende/værge og egen læge - efter aftale med beboeren - informeret 
og eventuelt inddraget i det videre forløb. 

Personalet oplyste, at de kun videregav helbredsoplysninger til de pårørende, 
hvis der var indhentet samtykke fra beboeren. Samtykket blev noteret i de 
sygeplejefaglige optegnelser. 

Efter det oplyste blev beboernes krav på sundhedspersonalets tavshed om 
helbredsforhold efterkommet. 

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

• at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sy-
geplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes til-
kendegivelser på baggrund af den givne information 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på pleje-
hjem og i plejeboliger findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.dk. 

 

Sundhedsrelaterede forhold 
Hygiejne 

Personalet oplyste, at de var instrueret i håndhygiejne. 

Sundhedsstyrelsen konstaterede ved tilsynet, at ingen af personalet havde 
smykker og ur på hænder eller underarme. Der var mulighed for at vaske 
hænder og anvende håndsprit i beboernes bolig, hvor der også var engangs-
handsker og engangshåndklæder til rådighed. 

Personalet anvendte ikke arbejdsdragt som anvist i Sundhedsstyrelsens vej-
ledning om brug af arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren (Vej-
ledning nr. 9204 af 7. juni 2011)  

Statens Serum Instituts e-learning program om håndhygiejne er tilgængeligt 
på deres hjemmeside: www.ssi.dk. Programmet kan bruges til at lære, hvor-
dan man opretholder en høj håndhygiejnekvalitet til forebyggelse af smitte-
spredning. 

Ernæring 

Personalet oplyste, at beboerne altid fik tilbud om at blive vejet, når de flyt-
tede ind på plejehjemmet og efterfølgende med jævne mellemrum. For bebo-
ere med særlige ernæringsmæssige behov blev der udarbejdet en kost-
plan/ernæringsplan. Planen blev vurderet med jævne mellemrum samtidig 
med, at beboeren fik kontrolleret vægten. Der var opmærksomhed på bebo-
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ernes væske- og fødeindtagelse, og der blev ført væske- og ernæringsregn-
skab hos beboere, som havde problemer med at spise og drikke. 

I stikprøverne havde alle beboere vægtangivelse og udregning af BMI, lige-
som der relevant var taget stilling til ernæringsbehov. I en af stikprøverne 
havde beboeren et lavt BMI, og af et indsatsområde fremgik, at der var lavet 
ernæringsplan med et mål om at øge vægten. Beboeren var dog ikke blevet 
vejet siden september 2011, hvor han faktisk havde tabt sig siden seneste 
vejning. Af indsatsområdet fremgik, at der ikke var foretaget opfølgning el-
ler evaluering af ernæringsindsats siden september 2011. 

Beboerne tilkendegav ved tilsynet, at de fik nok at spise og drikke. Desuden 
oplyste beboerne og personalet, at beboerne fik den hjælp, de havde behov 
for i forbindelse med måltiderne. 

Der var aktuelt ingen beboere, der fik sondemad. Personale, der gav sonde-
mad, var undervist og oplært i dette og førte regnskab med indgift af sonde-
mad og væske. 

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

• at ernæringsplaner systematisk bliver evalueret 

Aktivering og mobilisering 

Ved tilsynet blev det oplyst, at beboernes fysiske funktionsniveau og eventu-
elle behov for træning blev vurderet af personalet ved indflytningen, og at 
det blev beskrevet i de sygeplejefaglige optegnelser. Hvis personalet vurde-
rede, at der var behov, blev beboeren vurderet af fysioterapeut mhp eventuelt 
tilbud om træning. Beboere med nedsat fysisk funktionsniveau fik tilbud om 
træning på plejehjemmet. Resultatet af evt. træning blev vurderet og doku-
menteret i den elektroniske journal.  

I stikprøverne var to af beboernes behov for træning vurderet, og der var la-
vet relevant træningsplan, som var beskrevet og dokumenteret i den elektro-
niske journal. Hos begge havde træningen pågået i for kort tid til at evaluere 
effekten af træningen endnu. I en stikprøve fandtes trods længerevarende sø-
gen i journalen ikke en beskrivelse og vurdering af træningsbehov samt 
eventuel tilbud om træning.  

Der var opmærksomhed på forebyggelse af fald. Faldepisoder blev registre-
ret i de sygeplejefaglige optegnelser. Herudover registrerede plejehjemmet 
systematisk fald med henblik på forebyggelse. 

Det blev oplyst, at plejehjemmet ikke havde problemer med tryksår. Der var 
de nødvendige trykaflastende hjælpemidler til rådighed, og personalet var 
opmærksom på at forebygge tryksår. Vurdering og behandling af beboere 
med risiko for udvikling af tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnel-
ser. 

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 
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• at beboernes behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning er 
beskrevet 

• at der foreligger dokumenteret tilbud om træning for de beboere, der 
har behov 

Bygningsforhold og indeklima 

Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var indeklimaproblemer, som 
havde betydning for beboernes sundhed. 

Kvalitetssikring og egenkontrol 

Fra efteråret 2010 blev patientsikkerhedsordningen udvidet til også at omfat-
te den kommunale sundhedssektor og de sociale institutioner. Plejehjemmet 
havde taget indberetningssystemet i brug.  Fejl og utilsigtede hændelser ved-
rørende fald, medicineringsfejl og systemovergange blev indberettet. 
 
Der foregik på plejehjemmet en systematisk registrering og opfølgning af 
fejl og mangler vedrørende medicinhåndtering og fald med henblik på fore-
byggelse.  
 

Tema 2012: Plejehjemmets sikring af oplysninger om bebo-
ernes sygdomme og handikap 

Det blev oplyst, at det fremgik af plejehjemmets instrukser hvem der skulle 
vurdere oplysninger om beboernes sygdomme og handikap i forbindelse med 
indflytningen, men ikke hvordan en sådan vurdering skulle foretages. Ved 
indflytning af nye beboere følges vejledningen Den gode indflytning. 
 
Instrukserne beskrev også fremgangsmåden ved indhentning af supplerende 
oplysninger, hvis oplysningerne ved indflytningen ikke var tilstrækkelige. 
 
Ved gennemgang af instrukserne fremgik det, hvem der har ansvaret for, at 
journalen gennemgås ved indflytning og for at indhente nødvendig supple-
rende information fra egen læge. 
 
Det blev oplyst, at det er social- og sundhedsassistenterne, der har ansvaret 
for at vurdere de sundhedsfaglige oplysninger og indhente yderligere oplys-
ninger ved behov.  
 
I en af stikprøverne, hvor beboeren var flyttet ind for 1½ måneder siden, 
fremgik det ikke af journalen, om der var foretaget en vurdering af, om op-
lysningerne om beboerens sygdomme og handikap var fyldestgørende og 
hvorfra oplysningerne var indhentet. Personalet oplyste, at der hos beboeren 
havde været en del uafklarede problemstillinger ved indflytningen, og der 
havde været kontakt til flere forskellige samarbejdspartnere, herunder også 
praktiserende læge.  
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Af journalen fremgik, at der var indhentet enkelte supplerende oplysninger 
om beboerens sygdomme og handikap fra beboerens praktiserende læge i 
forbindelse med indflytning.  
 
 
 
 
 
Heidi Vosgerau  Jan Greve 
Læge   Embedslæge 
 
 
Hvis der er spørgsmål eller noget, der er uafklaret, eller I har behov for yder-
ligere at drøfte tilsynet med os, er I velkommen til at kontakte os. 
 
 
Tilsynet er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om tilsyn med pleje-
hjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Denne vejledning kan ses 
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk. Af vejledningen fremgår det, at 
tilsynet alene omfatter den sundhedsfaglige indsats. 

Lovgrundlaget for plejehjemstilsynet er sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2, lovbe-
kendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret ved lov nr. 820 af 01. juli 2011. 
Regler vedrørende tilsynet kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
www.sst.dk. 


