Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjems tilsyn den 27. marts 2015 på Rosenlunden

Krav

Indsats
Opfølgning af krav

3 medarbejdere (i nye/beskyttede jobs)
bar ure og /eller vielsesring

De nye medarbejdere er
informeret straks og kravet
er effektueret

Ledelses skal sikre, at
personalet har mulighed for at
udføre håndhygiejne i
overensstemmelse med
instruksen og at denne
overholdes

Ansvarlig
Ansvarlig for
Implementering

Tidsplan
Implementering af indsats

Evaluering
Opfølgning på effekten af
indsatsen

Lederen Karen
bak

Den 1. april er alle nuværende
medarbejdere informeret og
ingen bærer ure og ringe i
arbejdstiden

Der vil fremadrettet løbende
blive fulgt op på om
instruksen overholdes

Fremadrettet vil alle nye
medarbejdere få en grundig
introduktion omkring
håndhygiejne + udleveret
velkomstfolder med
beskrivelse af håndhygiejne

Den 1/10 vil der foretages
stikprøvekontrol

Der manglede ajourføring
efter indlæggelse på sygehus i
den sundhedsfaglige
dokumentation

Fremadrettet vil den
sundhedsfaglige
dokumentation være
ajourført til enhver tid

Sygeplejerske
Berit Andersen

Inden den 15. maj er
dokumentationen systematisk
gennemgået og ajourført.
Fremadrettet vil
dokumentationen altid være
ajourført

Der var ikke en dækkende
oversigt over de sygdomme og
handicap, hvor en patient
havde aktuelle eller
potentielle problemer

Fremadrettet vil anamnesen
være fuld dækkende med
oversigt over tidligere
sygdomme og problemer

Sygeplejerske
Berit Andersen

Inden den 15. maj er
dokumentationen systematisk
gennemgået og anamnesen
fuld dækkende.

Lægen skal med indover og
vurdere iværksat behandling

Sygeplejerske
Berit Andersen

Inden den 15. maj er
dokumentationen systematisk
gennemgået. Fremadrettet vil

Den sundhedsfaglige
dokumentation indeholdt ikke
konsekvent en beskrivelse af

Kontaktpersonen i
samarbejde med
sygeplejersken vil være
ansvarlig for at
dokumentationen altid er
ajourført.
Sygeplejerske og leder vil
systematisk igen gennemgå
dokumentationen den 1/10
2015
Sygeplejerske og leder vil
systematisk igen gennemgå
dokumentationen den 1/10
2015
Sygeplejerske og leder vil
systematisk igen gennemgå
dokumentationen den 1/10
2015

opfølgning og evaluering af
iværksat pleje og behandling.

Medicin. Præparatets aktuelle
handelsnavn fremgik ikke af
den sundhedsfaglige
dokumentation

behandlingen altid være
gennemgået med egen læge
og evalueringen beskrevet.

Kravet er effektueret. Alle
medicinlister er systematisk
gennemgået og
handelsnavnet er nu det
aktuelle.

Sygeplejerske
og assistenter
ansat på
Rosenlunden

Ikke aktuel medicin
opbevaredes ikke adskilt fra
aktuel medicin

Kravet er allerede
effektueret. Alt medicin hos
alle beboer er gennemgået
og problemet er løst.

Sygeplejerske
og assistenter
ansat på
Rosenlunden

Holdbarhedsdato på ikke
aktuelle øjendråber var
overskredet og sterilvarer
havde overskredet udløbsdato

Alt medicin hos alle beboer
er som omtalt gennemgået.

Sygeplejerske,
assistenter og
social og
sundhedshjælpe
re ansat på
Rosenlunden

Der var ikke anbrudsdato på
øjendråber med begrænset
holdbarhed efter åbning hos
en patient

Alle sterilvarer skal
gennemgås i depotet

Alt medicin hos alle beboer
er som omtalt gennemgået
og aktuelt er problemet løst

Sygeplejerske,
assistenter og
social og
sundhedshjælpe
re ansat på
Rosenlunden

Dette vil altid være sådan
fremadrettet, da den
elektroniske journal nu er
opdateret og er i orden.
Aktuelle medarbejdere er
oplært.
Problemstillingen er
gennemgået med aktuelle
medarbejdere og
problemstillingen skal helst
ikke være der fremadrettet.
Problemstillingen er
gennemgået med aktuelle
medarbejdere og
problemstillingen skal helst
ikke være der fremadrettet.
Inden 20. maj vil depotet være
gennemgået og sterilvarer
over udløbsdato er kasseret
Problemstillingen er
gennemgået med aktuelle
medarbejdere og
problemstillingen skal helst
ikke være der fremadrettet.
Alle medarbejdere på
Rosenlunden har gennemgået
et program på computeren
(kvalicare), hvor medicin
håndtering er gennemgået.

Sygeplejerske og leder vil
udføre stikprøvekontrol den
1/10 2015

Sygeplejerske og leder vil
udføre stikprøvekontrol den
1/10 2015

Sygeplejerske og leder vil
udføre stikprøvekontrol den
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Sygeplejerske og leder vil
udføre stikprøvekontrol den
1/10 2015

