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Plejehjemstilsynet i 2012  

I forbindelse med tilsynene i 2012 vil der ikke umiddelbart blive taget stil-
ling til hvornår næste tilsyn vil finde sted, idet der den 14. marts 2012 er 
fremsat lovforslag til ændring af Sundhedsloven. Dette lovforslag kan inde-
bære, at der sker en ændring af plejehjemstilsynenes form og hyppighed. 
Kommunerne vil blive orienteret når ændringerne i Sundhedsloven er vedta-
get. 

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 samlet kun indebærer meget ringe risi-
ko for patientsikkerheden  

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

Sundhedsstyrelsen havde ingen krav ved tilsynet i 2010. Ledelsen og perso-
nalet på plejehjemmet har siden tilsynet i 2010 fortsat gjort en stor indsats i 
det daglige arbejde og arbejdet konstruktivt for at bibeholde en høj sund-
hedsfaglig standard inden for alle områder. Eksempelvis udføres der 2 gange 
årligt intern audit/egenkontrol af dokumentation og medicinhåndtering med 
efterfølgende tilbagemelding til det sundhedsfaglige plejepersonale.   
 
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. 
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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 der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og 
behandling 

Medicinhåndtering: 

• at behandlingsindikationer fremgår af medicinskemaet 

• at den ordinerede medicin findes i beboernes medicinbeholdning 

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

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 

 

Grundlaget for konklusionen fremgår af beskrivelsen af plejehjemstilsynet 
nedenfor.  

 

Tilsynet 
Område Øst, Rødegård Plejecenter havde 33 beboere fordelt på 4 teams for-
delt på 2 etager. Personalet består af social- og sundhedsassistenter og soci-
al- og sundhedshjælpere, samt én fuldtidsansat sygeplejerske. Derudover er 
ansat en køkkenassistent. I aften- og nattetimerne kan tilkaldes sygeplejerske 
fra område Øst. Fysio- og ergoterapeuter er organiseret centralt, men der er 
én fasttilknyttet plejehjemmet. 

I forbindelse med tilsynet blev der afholdt samtale med lokalleder Suzanne 
Helms, der orienterede om den sundhedsfaglige arbejdstilrettelæggelse og 
den sygeplejefaglige dokumentation. Efterfølgende blev plejehjemmet besig-
tiget. Der var samtale med enkelte ansatte og beboere. Den sygeplejefaglige 
dokumentation og medicinhåndteringen blev vurderet hos tre tilfældigt ud-
valgte beboere med komplekse plejebehov, heraf var en indflyttet indenfor 
det seneste halve år.  

Opfølgning på tidligere tilsyn 

Som anført havde tilsynet i 2010 ikke medført nogle krav. 



 

Side 4 
29. maj 2012 
Sundhedsstyrelsen 
 

 

 

 

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 
 

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. 

Lederen oplyste, 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. De perso-
nalemedlemmer, der blev interviewet, var orienteret om de skriftlige instruk-
ser. Dog var én medarbejder var ikke fuldt orienteret om instruksernes place-
ring og indhold, og henviste til en mappe indeholdende instrukser af ældre 
dato. Denne medarbejder var dog netop startet på arbejde igen efter 2 års 
fravær. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mapper med instrukser fjernes fra 
kontoret i de 4 teams, da der er risiko for, at mapperne ikke bliver opdateret 
med senest gældende instrukser. Nye instrukser og ændringer blev introdu-
ceret på månedlige assistentmøder samt på teammøder.. Nyansatte blev in-
troduceret til instrukserne af sygeplejerske ved ansættelsens start ved side-
mandsoplæring.  

Silkeborg Kommunes udviklingskonsulenter reviderer løbende instrukser.  

Stikprøvekontrol viste, at instrukserne blev fulgt i det daglige arbejde.  
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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 omsorgs-
journal Care. 

Ved tilsynet blev tre beboeres sygeplejefaglige optegnelser gennemgået. Alle 
optegnelserne indeholdt en aktuel vurdering af beboerens sundhedstilstand, 
der omfattede alle de sygeplejefaglige problemområder, som er angivet i 
Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser og som til-
synet omfatter. Vurdering af problemområderne er nødvendig for at udføre 
den fornødne pleje og behandling.  

I alle de tre stikprøver var der en aktuel oversigt over beboernes sygdomme 
og handikap.  

Hos beboere med kroniske sygdomme var det 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. 

Indikationen for behandlingen fremgik i alle stikprøver. 

Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling blev ikke rutine-
mæssigt anført i de sygeplejefaglige optegnelser. Eksempelvis fremgik det 
ikke hvilken effekt der var af at smøre et rødt hudområde med creme. I en 
stikprøve var der ikke fulgt op på flere tilfælde af diarre indenfor en kortere 
periode. Da beboeren samtidigt havde haft et vægttab for få måneder siden 
(vægten vurderedes nu at være stabil), burde dette have ført til overvejelser, 
om der kunne være grund til yderligere udredning. Hos en beboer med type 
2 diabetes var der lavet aftaler med praktiserende læge om kontrol af blod-
prøver, men der manglede i indsatsområdet at blive beskrevet, hvad der var 
aftalt efter svar på seneste blodprøver. 

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), var alle relevante må-
lepunkter opfyldt i de tre stikprøver.  

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

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

I en af stikprøverne fik beboeren udelukkende dosispakket medicin. 

Dokumentationen af medicinordinationerne var korrekt i 2 af tre stikprøver. 
Følgende var i enkelte tilfælde ikke dokumenteret: 

- indikation 

I en stikprøve var der ordineret stærk smertestillende medicin (Mandolgin), 
men der manglede en præcisering af, hvilke smerter der var tale om. 

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 3 stikprøver. 

Medicinen blev opbevaret forsvarligt. Den ordinerede medicin fandtes i be-
boerens medicinbeholdning i 2 stikprøver. I en stikprøve fandtes den ordine-
rede  Pamol ikke i beboerens beholdning af p.n.medicin. Lederen oplyste, at 
der netop var bestilt nyt medicin til beboeren dagen før eller samme dag, da 
beboerens p.n Pamol var ved udløbsdato for holdbarhed. Beholdningen af 
p.n.medicin skal være i overensstemmelse med den ordinerede medicin. Ak-
tuel medicin blev holdt adskilt fra ikke aktuel medicin. 

Doseringsæsker og beholdere med ophældt medicin var mærket korrekt i 1 
af tre stikprøver. Således fandtes i 2 af de 3 stikprøver beholdere med medi-
cin uden navn og CPR-nummer (Unikalk Forte). Der var anbrudsdato på 
medicinske salver, dråber mv. Der fandtes ikke medicin med overskredet 
holdbarhedsdato. 

I alle tre stikprøver fremgik det, hvornår den behandlende læge sidst havde 
gennemgået beboerens medicin. 

Plejehjemmet havde ikke fælles medicin eller depot af akut medicin med 
undtagelse af adrenalin. 

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

• at behandlingsindikationer fremgår af medicinskemaet 

• at den ordinerede medicin findes i beboernes medicinbeholdning 

• at der ikke findes medicinglas med lægeordineret medicin uden be-
boerens navn og dosis 
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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 ikke problemer vedrørende kontakt til lægerne, sygebesøg, indhent-
ning af oplysninger eller revision af medicinlisterne. Hos nyindflyttede be-
boere blev der arrangeret et besøg af praktiserende læge med henblik på 
gennemgang af beboerens sygdomme/handicap, medicin samt aftaler i for-
hold til kontrol og opfølgning. 

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

Der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og hospitaler. 
Ved udskrivning af beboerne fra sygehus eller hospital fik plejehjemmet re-
levante oplysninger om undersøgelse, behandling og pleje.  

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. I alle tre 
stikprøver fremgik det af de sygeplejefaglige optegnelser, om det var beboe-
ren selv eller en pårørende/værge, der gav informeret samtykke til behand-
ling.  

Det blev oplyst, at der altid blev indhentet informeret samtykke til behand-
ling. Informationen blev ikke konsekvent dokumenteret i de sygeplejefaglige 
optegnelser, og beboernes og de pårørendes/værgens tilkendegivelse fremgik 
ikke systematisk. Således var det i en af stikprøverne ikke konsekvent do-
kumenteret, at der var indhentet informeret samtykke.  

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: 
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• 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-
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, 
hvor beboeren havde et lavt BMI var der for 4 måneder siden observeret et 
vægttab på 2 kilo, og der var foretaget relevant indsats indtil man havde vur-
deret, at vægten var stabil. Der var aktuelt tilkommet problem med tilfælde 
af diarre, men beboeren var ikke i den forbindelse blevet vejet, hvilket kunne 
være en vigtig oplysning i gentagne tilfælde af diarre. 
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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. 

Personale, der gav sondemad, var undervist og oplært i dette og førte regn-
skab med indgift af sondemad og væske. Der blev ikke tilset borgere, som 
anvendte sondeernæring. 

Aktivering og mobilisering 

Ved tilsynet blev det oplyst, at beboernes fysiske funktionsniveau og eventu-
elle behov for træning blev vurderet af sygeplejerske ved indflytningen, og 
at det blev beskrevet i de sygeplejefaglige optegnelser. Hvis sygeplejersken 
vurderede, 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 dokumenteret i den elektroniske journal.  

I stikprøverne var funktionsniveau og træningsbehov beskrevet i alle tre 
stikprøver. Hvor der var beskrevet et træningsbehov, var dette iværksat, og 
der blev evalueret på træningseffekten. 

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

Lederen oplyste, 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. 

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 og medicineringsfejl blev indberettet. 
 
Der foregik på plejehjemmet en systematisk registrering og opfølgning af 
fejl og mangler vedrørende medicinhåndtering og fald med henblik på fore-
byggelse.  
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Tema 2012: Plejehjemmets sikring af oplysninger om bebo-
ernes sygdomme og handikap 

Lederen oplyste, at det fremgik af plejehjemmets instrukser hvem der skulle 
vurdere oplysninger om beboernes sygdomme og handikap i forbindelse med 
indflytningen, og hvordan en sådan vurdering skulle foretages. 
 
Instrukserne beskrev også fremgangsmåden ved indhentning af supplerende 
oplysninger, hvis oplysningerne ved indflytningen ikke var tilstrækkelige. 
Lederen af plejehjemmet havde suppleret den kommunale instruks i forhold 
til nyindflyttede beboere yderligere i form af en kort beskrivelse samt en 
guide.  
 
Ved gennemgang af instrukserne fremgik det, at sygeplejersken og social- og 
sundhedsassistenterne har ansvaret for, at journalen gennemgås ved indflyt-
ning og for at indhente nødvendig supplerende information fra egen læge. På 
plejehjemmet arrangeres et besøg fra egen læge ved indflytning, hvor beboe-
rens sygdomme, medicin og aktuelle status gennemgås. Desuden laves her 
aftaler med lægen om behandling samt kontrol af evt. kronisk sygdom.  
 
I en af stikprøverne, hvor beboeren var flyttet ind for 4½ måneder siden, 
fremgik det af journalen, at der var foretaget en vurdering af, om oplysnin-
gerne om beboerens sygdomme og handikap var fyldestgørende. 
 
Der var indhentet supplerende oplysninger om beboerens sygdomme og 
handikap fra beboerens praktiserende læge, idet egen læge havde været på 
besøg umiddelbart efter indflytningen og havde efterfølgende udarbejdet et 
opdateret notat ang. beboerens sygdomme og medicin samt aftaler indgået 
med det sundhedsfaglige plejepersonale om behandling og kontrol.  
 
 
 
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. 


