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Beslutningstema
Orienteringssag.
Sagsfremstilling
Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:
Tilsyn i Hjemme- og Sygeplejen
Ophævelse af påbud i Hjemmeplejen Skovsø/Sø
Styrelsen for Patientsikkerhed modtog den 23. september 2020 en bekymringshenvendelse fra en
tidligere medarbejder vedrørende de social- og plejefaglige forhold i Hjemmeplejen Skovsø/Sø i
Furesø Kommune. Henvendelsen omhandlede en række generelle bekymringer for kvaliteten af den
social- og plejefaglige i Hjemmeplejen Skovsø /Sø i Furesø kommune, hvor værdighed, god tone og
adfærd, pårørendesamarbejde samt dokumentation var nogle af punkterne.
Styrelsen for Patientsikkerhed afholdt tilsyn den 10. juni 2021, og afdelingen fik et påbud den 9.
august 2021. Styrelsen havde primært anmærkninger ift. dokumentation og til vikarers adgang til
vores omsorgs IT-system (Nexus) og dermed journaler på borgerne. Udvalget blev orienteret herom
i mail af 27. september 2021 og på udvalgsmødet den 2. november 2021
Hjemmeplejen har efterfølgende fået flere telefoner og flere vikarkoder, så systemadgangen til
Nexus er blevet udvidet og lettere at gå til – også for vikarer. Som udgangspunkt vil vikarer derfor
have adgang til journalsystemet fremover. Nye afløsere introduceres til vores omsorgssystem Nexus
og de dokumentationskrav, der er gældende. På baggrund af tilsynet blev der sat et særligt fokus på
ansvar og arbejdsgange, når der af og til er vikarer, der ikke kan tilgå Nexus. Der er nu beskrevet en
klar arbejdsgang, der sikrer, at vikaren kan løse de konkrete opgaver og at der sikres dokumentation
af fast medarbejder.
Hjemmeplejen ændrede rekrutteringsproces, og i det konkrete hjemmeplejeområde er der nu ansat
tre faste ufaglærte i plejen og to i tidsbegrænsede vikariater, hvilket er en halvering i forhold til
tidligere. Herudover er hjemmeplejen i gang med at implementere kompetenceprofiler på alle
medarbejderne, så det sikres at ingen medarbejdere skal yde en pleje og omsorg, de ikke har
kompetencer til. Ligeledes udgør kompetenceprofilerne en vigtig afdækning i forhold til
hjemmeplejens samlede behov for kompetenceudvikling fremadrettet.
Styrelsen var på tilsyn igen den 23. november 2021, hvor det var styrelsens vurdering, at
plejeenheden endnu ikke var i mål, idet der var enkelte mangler, som var forhold omfattet af
påbuddet af 9. august. Afdelingen indsendte en redegørelse for disse mangler, og påbuddet blev
ophævet den 13. januars 2022.
Påbud i hjemmesygeplejen
Styrelsen for Patientsikkerhed var på et sundhedsfagligt tilsyn den 9. marts 2020 i
Hjemmesygeplejen. Styrelsen gav den 28. august 2020 påbud til Hjemmesygeplejen,
Furesø Kommune om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige
vurderinger og tilstrækkelig journalføring. Udvalget blev orienteret herom i udvalgsmødet den
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8. september 2020.
Der fandt et opfølgende tilsyn sted den 23. september 2021, hvor det ikke var muligt at ophæve
påbuddet af den 28. august 2020, som blev opretholdt i tilsynsrapport af 22. november 2021.
Hjemmesygeplejen fik et opfølgende tilsynsbesøg den 12. januar 2022 med henblik på at
undersøge, om påbud af 22. november 2021 var efterlevet. Styrelsen konstaterede, at
behandlingsstedet var i en god proces i forhold til den sundhedsfaglige udredning, men
der pågik en fortsat opfølgning hos de ikke ny-visiterede patienter, idet der var truffet en
ledelsesmæssig beslutning om, at den sundhedsfaglige vurdering hos disse patienter skulle foretages
ved fysisk fremmøde af sygeplejerskerne. Styrelsen konstaterede, at behandlingsstedet var i en god
proces i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation, men at dokumentationen og
hensigtsmæssig brug af systemet fortsat var under implementering og udvikling.
Styrelsen vurderer, at der er behov for yderligere opfølgning i form af et nyt tilsynsbesøg. Styrelsen
har lagt vægt på, at der fortsat var uopfyldte målepunkter inden for journalføring og
medicinadministration, selvom det også var tydeligt, at der var sket en betydelig fremgang siden
tilsynet d. 23. september 2021.
Orientering om status på klyngesamarbejdet på sundhedsområdet
Introduktionsplan for udvalget
Drøftelse og godkendelse af forslag til introduktionsplan for udvalgets besøg på enhederne i Center
for Ældre og Sundhed. Planen vedlagt som bilag.
KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022.
Social- og Sundhedspolitisk Forum 24.-25. maj 2022. Orientering om indholdet er vedlagt som
bilag.
Ventelistestatistikker
Ventelistestatistikker mv. for plejehjem og boliger til borgere med særlige behov. Bilag vedlagt.
Årshjul
Årshjul for ÆS marts 2022. Bilag vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen, indstiller, at Ældre og Sundhed:
tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Ældre og Sundhed den 09-03-2022
Taget til efterretning.
Bilag:
12779828
22773327
32779472
42779471
52779837

Åben Introduktion til UÆS 2022.docx

(28089/22) (H)

Åben Orientering om KL konference maj 2022

(24730/22) (H)

Åben Ventelistestatistik plejeboliger mv. pr. 1. marts 2022.pdf

(27874/22) (H)

Åben Ventelistestatistik boliger til borgere med særlige behov pr.
1. marts 2022.pdf
Åben Årshjul marts 2022.pptx

(27873/22) (H)
(28095/22) (H)

