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Indsats-
område:

Bemærkninger 
fra 
embedslæge

Handling  Opfølgning Tidsplan Status

1.
De 11 
områder i 
den 
sundhedsfa
glige 
dokumentati
on

I to af tre 
stikprøver var 
beskrivelsen af 
enkelte 
problemområder
ikke 
fyldestgørende. 
Det drejer sig 
om områderne: 
”Udskillelse af 
affaldsstoffer” 
samt ”hud og 
slimhinder”.

Social- og 
sundhedsassistenterne har to 
timers dokumentationstid 
dagligt. Ledelsen vil fremover 
hjælpe assistenterne med at 
prioritere opgaven.
Alle social- og 
sundhedsassistenter, som 
arbejder i dagvagt, får 8 timers 
dokumentationstid én gang om
måneden fremover. Ledelsen 
planlægger dagene.
Det skal dokumenteres i 
skema, hvad der er 
gennemgået, så der til enhver 
tid er overblik over hvilke 
områder, der er gennemgået 
hvornår.

Der er mulighed for hjælp og 
vejledning hos 
centersygeplejerskerne.

Monofaglige møder med 

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til 
den ansvarlige centerleder,
som er ansvarlig for 
yderligere tiltag, hvis der 
bliver behov for det.

16. september har alle 
social- og 
sundhedsassistenter, 
som arbejder i dagvagt, 
haft den første 
dokumentationsdag á 8 
timer. 
Når alle social- og 
sundhedsassistenter 
har haft to 
dokumentationsdage 
forventer vi at, vi lever 
op til alle 
dokumentationskrav. 
Uge 43 har alle haft dag
2.
Tidsplan 15. november.

Da kolonnen er 
meget smal, og 
indsatsområdern
e hænger meget 
sammen, er 
status beskrevet 
under skemaet.
Der skrives i 
denne kolonne, 
når 
indsatsområdet 
er afsluttet som 
opnået.



sparring og vejledning. Ved 
sygeplejefaglig leder og 
centersygeplejerske 

Indsats-
område:

Bemærkninger 
fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

2.
Oversigt 
over 
patienternes
sygdomme 
og handicap

I to af tre 
stikprøver 
manglede 
forhøjet blodtryk,
depression og B
12-mangel i 
oversigten.

Social- og 
sundhedsassistenterne har to 
timers dokumentationstid 
dagligt. Ledelsen vil fremover 
hjælpe assistenterne med at 
prioritere opgaven.
Alle social- og 
sundhedsassistenter, som 
arbejder i dagvagt, får 8 timers 
dokumentationstid én gang om
måneden fremover. Ledelsen 
planlægger dagene.
Det skal dokumenteres i 
skema, hvad der er 
gennemgået, så der til enhver 
tid er overblik over hvilke 
områder, der er gennemgået 
hvornår.

Der er mulighed for hjælp og 
vejledning hos 
centersygeplejerskerne.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til 
den ansvarlige centerleder,
som er ansvarlig for 
yderligere tiltag, hvis der 
bliver behov for det.

16. september har alle 
social- og 
sundhedsassistenter, 
som arbejder i dagvagt, 
haft den første 
dokumentationsdag á 8 
timer. 
Når alle social- og 
sundhedsassistenter 
har haft to 
dokumentationsdage 
forventer vi at vi lever 
op til alle 
dokumentationskrav. 
Uge 43 har alle haft dag
2.

Tidsplan 15. november.



Indsats-
område:

Bemærkninger 
fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

3.
Aftaler der 
er med den 
behandlend
e læge.

I en af tre 
stikprøver var 
der ikke en 
beskrivelse af 
hvilke aftaler, 
der var indgået 
med den 
behandlingsans
varlige læge om 
opfølgning og 
kontrol i 
forbindelse med 
antipsykotisk 
behandling.

Det indskærpes for social- og 
sundhedsassistenterne, at de 
er ansvarlige for dagligt og i 
alle vagtlag at acceptere og 
behandle korrespondancer, 
herunder udføre tilhørende 
dokumentation i handleplan.

Fra uge 28 er der igangsat 
undervisning af social- og 
sundhedsassistenterne ved 
den sygepleje faglige leder.

Desuden er der mulighed for 
hjælp og vejledning hos 
centersygeplejerskerne.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til 
den ansvarlige centerleder,
som er ansvarlig for 
yderligere tiltag, hvis der 
bliver behov for det.

16. september har alle 
social- og 
sundhedsassistenter, 
som arbejder i dagvagt, 
haft den første 
dokumentationsdag á 8 
timer. 
Når alle social- og 
sundhedsassistenter 
har haft to 
dokumentationsdage 
forventer vi at vi lever 
op til alle 
dokumentationskrav. 
Uge 43 har alle haft dag
2.
Tidsplan 15. november.



Indsats-
område:

Bemærkninger 
fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

4.
Aktuel 
beskrivelse 
af pleje og 
behandling .

I en af tre 
stikprøver 
indeholdt den 
sundhedsfaglige
dokumentation 
ikke en 
beskrivelse af 
pleje og 
behandling i 
forbindelse med 
behandlingskræ
vende diaré.

Det skal indskærpes for social-
og sundhedsassistenterne, at 
de er ansvarlige for dagligt at 
udføre og dokumentere 
lægens anvisninger.

Der er mulighed for hjælp og 
vejledning hos 
centersygeplejerskerne.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til 
den ansvarlige centerleder,
som er ansvarlig for 
yderligere tiltag, hvis der 
bliver behov for det.

16. september har alle 
social- og 
sundhedsassistenter, 
som arbejder i dagvagt, 
haft den første 
dokumentationsdag á 8 
timer. 
Når alle social- og 
sundhedsassistenter 
har haft to 
dokumentationsdage 
forventer vi at vi lever 
op til alle 
dokumentationskrav. 

Uge 43 har alle haft dag
2.
Tidsplan 15. november.



Indsats-
område:

Bemærkninger 
fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

5.
Dokumentat
ionen er 
overskuelig 
og 
systematisk.

I to af tre 
stikprøver blev 
den 
sundhedsfaglige
dokumentation 
ikke ført så 
systematisk og 
overskueligt, at 
det var let for 
personalet at få 
overblik over 
patientens 
helbredstilstand 
og den aktuelle 
indsats i forhold 
til denne.

Der planlægges og 
gennemføres undervisning af 
centerets social- og 
sundhedsassistenter, så alle 
ved, hvor den enkelte 
handling/problem skal 
dokumenteres.

Undervisningen varetages af 
kvalitetssikringssygeplejersken
og planlægges i uge 34 når 
kvalitetssikringssygeplejersken
er tilbage fra ferie.

Ved gennemgang og 
opdatering af samtlige 
borgeres sygeplejefaglige 
udredning og handleplaner i 
journaler sammenholdes og 
systematiseres samtlige 
borgeres oplysninger, således 
at der er overensstemmelse i 
dokumentationen.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til 
den ansvarlige centerleder,
som er ansvarlig for 
yderligere tiltag, hvis der 
bliver behov for det.

Emnet tages ind under 
kvalitets udviklingsforum, 
på tværs i PlejeGribskov. 
Møder er planlagt i, 
d.8.9.16 og 10.10.16

Social og 
sundhedsassistenter  
undervises d.24.8, 12.9, 
19.9 og 12.10.16

16. september har alle 
social- og 
sundhedsassistenter, 
som arbejder i dagvagt, 
haft den første 
dokumentationsdag á 8 
timer. 
Når alle social- og 
sundhedsassistenter 
har haft to 
dokumentationsdage 
forventer vi at vi lever 
op til alle 
dokumentationskrav. 

Tidsplan 15. november.



Indsats-
område:

Bemærkninger 
fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

6.
Dokumentat
ion føres i 
én journal.

Der er fundet 
skemaer, som 
der ikke er 
henvist til i den 
elektroniske 
patientjournal. 
Skemaet var 
ikke udfyldt 
korrekt.

Det pågældende skema blev 
fjernet omgående og 
personalet gik øjeblikkeligt 
over til elektronisk 
dokumentation.

24.8.16
SSA møde der undervises i :
elektroniske hjælpeskemaer.
Hvis der er hjælpeskemaer 
skal det stå i sygepleje faglige 
udredning. Eksempelvis under 
udskillelse, at der anvendes et 
særskilt afføringsskema.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til 
den ansvarlige centerleder,
som er ansvarlig for 
yderligere tiltag, hvis der 
bliver behov for det.

12. juli 2016 15/7:
Der forekommer
ikke længere 
hjælpeskemaer, 
som der ikke er 
korrekt henvist 
til i den 
elektroniske 
journal.



Indsats-
område:

Bemærkning
er fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

7.
Ordinerende
læges navn 
eller navn 
på 
sygehusafd
eling.

I en af tre 
stikprøver 
fremgik det 
ikke af den 
sundhedsfagli
ge 
dokumentatio
n hvilken 
læge/sygehus
afdeling der 
var ansvarlig 
for 
ordinationen 
af patientens 
antipsykotiske
medicin.

Det skal indskærpes for social- 
og sundhedsassistenterne, at 
de er ansvarlige for dagligt og i 
alle vagtlag at acceptere og 
behandle korrespondancer, 
herunder udføre tilhørende 
dokumentation i handleplan.

Fra uge 28 er der igangsat 
undervisning af social- og 
sundhedsassistenterne ved 
kvalitetssikringssygeplejersken.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til
den ansvarlige 
centerleder, som er 
ansvarlig for yderligere 
tiltag, hvis der bliver 
behov for det.

16. september har alle 
social- og 
sundhedsassistenter, 
som arbejder i dagvagt, 
haft den første 
dokumentationsdag á 8 
timer. 
Når alle social- og 
sundhedsassistenter har 
haft to 
dokumentationsdage 
forventer vi at vi lever op 
til alle 
dokumentationskrav. 
Uge 43 har alle haft dag 
2.
Tidsplan 15. november.

30/8:
Ordinerende læge 
fremgår af FMK.
I medicinskemaet 
klikker man på 
præparatet. Der 
står den 
ordinerende 
læges navn.
Dette 
indsatsområde 
har således været 
opfyldt hele tiden.



Indsats-
område:

Bemærkning
er fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

8.
Præparatets
navn, 
dispenserin
gsform og 
styrke.

I tre af tre 
stikprøver 
fremgik det 
aktuelle 
handelsnavn 
ikke af 
medicinlisten 
for enkelte af 
patienternes 
præparater.

Social- og 
sundhedsassistenterne 
orienteres om vigtigheden af at
medicinlisten er udfyldt med 
det korrekte handelsnavn. 
Centerets vejledning 
omhandlende dette er tilstede 
på alle stier.

I centerets nyhedsbrev, som er
udsendt fredag d. 5. august er 
medicinhåndteringsretningslinj
erne beskrevet.

D. 24.8.16 undervises og 
vejledes autoriseret personale i
at der under bemærkninger på 
medicinliste eksempelvis 
skrives at der fra given dato er 
ændring i handelsnavn fra 
pamol til pinex. 

Funktionen til at ændre 
præparatets  handelsnavn i 
elektronisk borgerjournal 
gennemgås.

Desuden indføres 
handleplaner i alle journaler for
medicin dosering. Der vil så 
tilføjes opfølgnings dato på 

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til den 
ansvarlige centerleder, som er 
ansvarlig for yderligere tiltag, 
hvis der bliver behov for det.

Mandag d. 22. august er 
der doseret hos alle 
patienter og skemaerne er 
rettet til, så de er korrekte.



den givne dato hvor ny medicin
liste udskrives.

Indsats-
område:

Bemærkning
er fra 
embedslæge

Handling Opfølgning Tidsplan Status

9.
Der er 
anbrudsdato
.

I to af tre 
stikprøver var
der ikke 
anbrudsdato 
på anbrudte 
salver og en 
insulinpen, 
som havde 
begrænset 
holdbarhed 
efter åbning. 

Sygeplejerskerne gennemgår 
samtlige patienters 
medicinbeholdning og sikrer at 
alle salver, penne, dråber og 
pulver er forsynet med navn, 
cpr-nummer, anbrudsdato samt
udløbsdato.
Alt sundhedsfagligt personale  
orienteres om proceduren og 
vigtigheden i at angive 
oplysningerne, når der 
fremover anbrydes et 
præparat.

Der forefindes labels til 
formålet.

Stikprøvekontrol udføres 
ugentligt af 
centersygeplejerskerne.
Der kontrolleres mindst to 
journaler hver uge på 
centerniveau.
Centersygeplejerskerne 
rapporterer resultaterne til den 
ansvarlige centerleder, som er 
ansvarlig for yderligere tiltag, 
hvis der bliver behov for det.

8. august.



Status:

24/8:
Afholdt SSA-møde, hvor de 9 fremmødte social- og sundhedsassistenter blev undervist i journalhåndtering.

Uge 34: 
Der er udført kontrol på to tilfældige journaler. 
De 11 områder: Var udfyldt.
Oversigt over sygdomme og handicap: var udfyldt.
Aftaler med den behandlende læge: Manglede
Aktuel beskrivelse af Pleje og behandling: Der manglede udarbejdelse af flere handleplaner. 
Overskuelig dokumentation: Den ene journal var overskuelig – den anden havde flere mangler.
Præparatets navn mm: Alt i orden i begge journaler.
De to journaler gennemgås og rettes til sammen med ansvarlig SSA. Den ene ordnes torsdag i uge 35, den anden ordnes i uge 37, da 
den ansvarlige SSA har ferie indtil da.

Der er planlagt møde med centerrådet mandag d. 12. september kl. 16


