
BM Plejes bemærkninger til tilsynsrapport d. 27- 29.7 2015

Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer

Liste over anbefalinger med henvisning til konkret temavurdering

Tema 1:

Det anbefales, at sikre at aftaler om inddragelse af nærmeste pårørende eller værger dokumenteres i borgerens
journal, så de altid er let tilgængelige for medarbejderne i f.eks. akutte helbredsmæssige situationer

Det anbefales i den enkelte situation konsekvent at sikre overholdelse og dokumentation af

• accept til videregivelse af personfølsomme oplysninger, samt

• overholdelse af forpligtelser, når man fungerer som lægens medhjælp og skal sikre og 
dokumentere overholdelse af krav til det informerede samtykke.

Det anbefales, at arbejde videre med instruks for medarbejderne inddragelse i borgernes økonomi, så de får et 
brede perspektiv og fortsat giver klare anvisninger til medarbejderne.

SVAR: Der udarbejdes en instruks som tager afsæt i Sundhedsstyrelsens relevante lovgivning på området 
omhandlende autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Alle medarbejdere i BMPLEJE skal 
sikres ,at have kendskab til reglerne på området ift deres ansvarsområder. 

Tema 3:

Tilsynet anbefaler, at de nuværende instrukser og vejledninger videreudvikles, så de i højere grad dækker 
behovet for anvisninger i forhold til rehabilitering, socialpædagogiske handleplaner og forebyggelse af 
magtanvendelse.
Tilsynet anbefaler, at der strammes op således, at det sikres at alle personfølsomme notater fra borgermappe, 
sikres indført i den individuelle elektroniske journal.
Tilsynet anbefaler at sikre en løbende og mere konsekvent dokumentation af faglige observationer og andre 
data, der har været med til at begrunde og underbygge faglige vurderinger
Tilsynet anbefaler, at der hos alle borgere, der modtager sygepleje mere konsekvent udarbejdes en 
helbredsmæssig helhedsvurdering, der sikrer at alle borgerens individuelle helbredsproblemstillinger sikres fulgt 
op.

SVAR: BMPLEJE er på nuværende tidspunkt i gang med at overføre de sidste notater fra borgermapperne i 
hjemmene således at vi fremadrettet kun dokumenterer i Avaleo og på denne måde får samlet alle faglige 
observationer.På denne måde sikres det at der ved ændringer i borgerens tilstand opstartes de nødvendige 
handleplaner med det samme og at der samtidig ikke dokumenteres dobbelt – både i borgermappe og Avaleo. 
Der sikres at der hver dag er mulighed for at de faste hjælpere har sparring med en sygeplejerske/ SSA. På 
denne måde sikres det at både hjælpers og sygeplejefaglige observationer sammen bliver anvendt i den 
fremadrettede pleje / sygepleje.

Tema 4:

Tilsynet vil anbefale BM Pleje, at der hos ledelsen for myndighed efterspørges mulighed for sparring omkring 
den pædagogiske indsats. Samtidigt bør der efterspørges forbedrede og opdaterede funktionsvurderinger, men 
tydeligere vurderinger af habilitet og anvisninger til at skabe tryghed, værdighed og overblik for borgere, der har 



svært ved at overskue dette.
Tilsynet vil anbefale BM Pleje hos myndighed at efterspørge mere konkrete forventninger til den indsatsen for 
rehabilitering, aktivering, vedligehold af færdigheder og ikke mindst samspil med det trænende personale; 
terapeuter etc.
Tilsynet vil anbefale, at BM Pleje starter bevidstgørelse af egne medarbejdere f.eks. ved faglige drøftelse om 
enkeltborgere også at drøfte muligheder for rehabiliteringsindsatser og dokumentere disse. Samtidigt vidner 
interview med medarbejdere om, at en fortsat kompetenceudvikling er relevant.
Det anbefales, at der sikres indberetning af egne utilsigtede hændelser inden for medicin, patientulykker, 
infektioner samt tværsektorielle hændelser, og der sikres en systematisk lokal opfølgning på disse og en 
efterfølgende kvalitetssikring af det berørte område.

SVAR: BMPLEJE har tidligere påpeget at der er en stor andel af vores samlede borgere som enten ikke har en 
funktionsvurdering eller også at den eksisterende er mere end 18 måneder gammel. Dette har stor betydning for 
vores arbejde i det daglige og vil tydeliggøre de konkrete forventninger der ligger i de visiterede ydelser.
Der afholdes en undervisningsdag snarest mhp information omkring indberetninger af UTH.

Tema 5:

Tilsynet anbefaler i lyset af besøget til også at sikre undervisning/opdatering af kompetencer i forhold til demens 
(den pædagogiske indsats), rehabilitering og ikke mindst i sikring af observationer/dokumentation af egen 
indsats.
Tilsynet anbefaler, at der hos myndighed efterspørges centrale udmeldinger til brugere af hjemmepleje i forhold 
krav til borgernes hjem som arbejdsplads.

SVAR: Der er på nuværende tidspunkt allerede flere medarbejdere som er tilmeldt kurser i demens. Disse kurser
forventes påbegyndt i løbet af efteråret 2015. Herudover samarbejder sygeplejerske / SSA tæt med hjælperne ift
den daglige pleje, observationer hos den demente borger. På denne måde sikres det at de vigtige observationer 
bliver dokumenteret i Avaleo og at der, om nødvendigt, bliver oprettet relevante handleplaner.

Det individuelle tilsyn:

Tema 7:

Tilsynet anbefaler dialog med myndighed for sammen at skabe grundlag for en forbedret indsats for, sundhed, 
rehabilitering og pædagogik gennem tilstedeværelse af:

• Opdaterede funktionsvurderinger, der er mindre end 18 måneder gamle

• Sygeplejefaglige vurderinger med udgangspunkt i anvisninger fra Vejledning i sygeplejefaglige
optegnelser,

samtidigt med at der internt arbejdes med at forbedre den løbende dokumentation.

SVAR: Her henviser vi til tidligere svar.


