
Vs: Høringssvar - Det uanmeldte Kommunale helhedstilsyn v /BDO, 
Helsingegårdens Plejecenter  - september 2015
Social og Sundhed til: L - Social og Sundhed 05-11-2015 13:15

Historik: Beskeden er videresendt.

----- Videresendt af  den 05-11-2015 13:15 -----

Fra: "CS-L" <csl42@mail.dk>
Til: <socialogsundhed@gribskov.dk>, 
Cc: 'Heidi Mørck Petersen' <hmpet@gribskov.dk>, "'Helle Knutsson'" <frinoldi@gmail.com>, "'Jane 

Larsen '" <jala@larsen.mail.dk>, "'Jette W Lodberg'" <jette@lomail.dk>, 'Leif Dræbye' 
<leifdraebye@mail.dk>, "'Ole Chr. Pedersen'" <sadiehmp@yahoo.dk>, "'Charlotte MIlton 
Nielsen'" <cmini@gribskov.dk>, 'Malene Størup' <mstoe@gribskov.dk>, 'Torben Møgelhøj' 
<tormog@mail.tele.dk>

Dato: 05-11-2015 12:53
Emne: Høringssvar - Det uanmeldte Kommunale helhedstilsyn v/BDO, Helsingegårdens Plejecenter - 

september 2015

Til rette vedkommende!
 
Centerrådet ved Helsingegården har med meget stor interesse læst tilsynsrapporten og har 
følgende bemærkninger/høringssvar:
 
Centerrådet læser med bekymring bemærkningerne til det overordnede indtryk i afsnit 1.1 
Tilsynets samlede vurdering og specielt -
 

”En del og/eller væsentlige mangler, med betydning for patientsikkerheden, som vil 
kræve

en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes”
 
Da Centerrådet ikke har modtaget handlingsplan(er) i relation til Tilsynsrapporten, er 
Centerrådet ikke i stand til at vurdere denne/disse. Centerrådet forventer da også, at der 
fremadrettet arbejdes efter de lagte handlingsplaner. Centerrådet har den fornødne tillid til 
dette. Det vil være ønskeligt fremover at modtage handlingsplaner(erne) sammen med den 
tilhørende tilsynsrapport. Centerrådet har bemærket de positive vurderinger også!
 
Centerrådet har nærlæst afsnittet 1.2 Tilsynets anbefalinger 1.–5., og Centerrådet vil 
fremover være opmærksom på disse i forhold til Plejecentrets fremadrettede udvikling,
 
 
-          bekræftelse på modtagelsen af denne mail (høringssvar) imødeses !
Idet VI forventer, at dette høringssvar indgår i Social- og Sundhedsudvalgets (SSUs) 
behandling af Tilsynsrapporten, sender Centerrådet de venligste hilsner
 
– \Claus S-L, fmd. Centerrådet ved Helsingegården
 
 
 



Centerrådet ved Helsingegården – centerhel@mail.dk                         
 

 
 

Claus Sætter-Lassen, Tårnuglevej 2, Vejby Strand, DK – 3210 VEJBY, Phone: +45 40 91 06 
46

- please consider the environment before printing this email - og er det nu også 
nødvendigt at printe !


 


