Uanmeldt kommunalt tilsyn
Dagmargården 2015

Opfølgende kommunalt tilsyn foretaget den 24.8.2015.
Tilsynet er foranlediget med baggrund i sidste kommunale tilsyn samt efterfølgende embedslægetilsyn.
Der er derfor fokus på de områder som embedslægen fandt omkring den sygeplejefaglige
dokumentation som ikke var fyldestgørende samt forskellige opmærksomhedspunkter, hvad angår
omgangen med borgers medicin.
Gennemgang med ledelsen.
Samtale med Teamleder
Tiltrådt foråret 2015

Godkendt

Har der været embedslæge tilsyn siden sidst?

Er der lavet handleplaner efter
embedslægetilsynet

Godkendt
Ikke
m/bemærkninger godkendt

Bemærkninger
Embedslægetilsyn den
21.5.2015.

X

Der er lavet skriftlige
handleplaner efter
1

Det uanmeldte kommunale
tilsyn, men ikke efter
embedslæge tilsynet, hvilket
heller ikke har været et krav .

X

X

X

Ved tiltrædelsen har
teamleder fået kontor i
afdelingen på 2. sal
Personaler er blevet mere
tilgængeligt på hver etage,
idet morgenmødet holdes i
afdelingen og ligeledes
frokostpausen afholdes i
afdelingen.
Der er sat en ekstra nattevagt
på hver nat.
Der er lavet arbejdsbeskriver
for nattevagten, hvori der er
lagt rengøringsopgaver.
Der er ansat en medarbejder
til at sikre rengøringen og
denne er øget i tid fra 25 – 32
timer. Denne øgning er sket
pr, 1.4.2015
Der arbejdes på en ansættelse
af en Husfe / husmor, til at
hjælpe omkring måltider, køre
2

til og fra aktiviteter, hygge om
borger og andre forefaldne
opgaver
Der er fokus på hygiejne
forholdene.
Efter aftale tilsendes
sundhedsstyrelsen
retningslinje omkring
påklædning

X

Der har været gennemgang af
alle borger på følgende
områder
 Døgnrytmeplaner
 Forflytningsplaner
 Handleplaner
 Anamnese

X

x

Er de aktuelle kvalitetsstandarder for praktisk
hjælp/personlig pleje/mad samt træningstilbud

Der er fokus på at der er
behov for en øget
sygeplejefaglig dækning på
Dagmargården.
Dette drøftes med
kontraktchefen

X

Der bliver afholdt samtaler
omkring
3

kendte?

forventningsafstemning med
borger, pårørende og
personalet.

Har der været klager siden sidste tilsyn?

Har der været anmeldt arbejdsskader siden
sidst?

Magtanvendelse, procedure og indberetning

X

X

X

Ingen skriftlige klager.
Der er i hverdagen enkelte
situationer som de pårørende
gerne vil have en snak om.
Overvejende handler det om
at få afstemt forventninger.
Der har været 2 stikskader
Der er lavet 2 indberetninger
for ”overfusninger” fra
pårørende
Der er lavet 2 indberetninger
på vold
Der er lavet en enkelt
indberetning på
magtanvendelse
Der er aftalt at alle
medarbejder får 2 timer til at
gennemgå E – learnings
modulet på demens området
Aftalt opfølgning på
gennemgangen med demens
faglig person
4

UTH, indberetning og læring

Sker der nødvendig oplæring af nye
medarbejdere.

Personale situationen

X

X

X

Der er fortsat mange UTH,
særligt omkring medicin
håndteringen.
Der er sat fokus på det og det
er den medarbejder som har
lavet forglemmelsen der
sammen med teamleder laver
indberetningen.
Stort lærings fokus
Der er et
introduktionsprogram og en
tjekliste.
Nye kobles med som føl
Der er lavet aftaler om
opfølgningssamtaler med ny
ansatte ved teamleder.
Leder oplyser at der har været
forskellige reaktioner i
forbindelse med lederskift og
meget presseomtale hos
personalet.
De virker dog til at have mod
på opgaverne og vil
Dagmargården.
Der er 3 rejst og der er 2
personale afsted på opskoling
til sosu ass.
5

Generelt

Der har været Ok søgning til
de ledige stillinger
Der ses forandringer på
Dagmargården, idet
personalet er langt mere
synligt end under forrige
besøg.

X

X

Rengørings standarden er
bedret, men grundet mange
fluer rundt i hele huset
fremstår rengøringen dog
fortsat under middel.
Der fandtes en del kaffe /
spild pletter på gulvene i
gangarealerne, og borde i
fællesrum var ikke tørret af
for pletter.
Dagmargården er desværre pt
ramt at et massivt dagligt flue
angreb og der ses døde
småfluer overalt.
Der er forsøgt med net
afskærmning i
køkkenområderne, uden
synderlig effekt
Der er taget kontakt til
boligforeningen angående
6

dette problem.
Der bruges dagligt mere end
en time med at støvsuge
vindues karme og gulve for
fluer på fællesarealer

x

De boliger der er besøgt er
angrebet af fluerne som
findes stort set overalt.

BORGER GENNEMGANG
Borger 1
Gennemgang af samarbejdsbogen

X

Gennemgang af borgers
samarbejdsbog
Der mangler stamark

X

I samarbejdsbogen er der en
grøn markering, ingen
genoplivning ved hjertestop.

x

Der er et i anamnesenotat at
der er sendt en EIDIFACT
omkring dette.
Der er i borgers elektroniske
journal beskrevet de 11
7

sygeplejefaglige områder.
I døgnrytmeplanen står der
at borger ikke har nogen
diagnose, men der er siden
nævnt diagnosen
Bening Essentiel Tremor i
anamnesen.

X

I journalen fremkommer det
at borger har en kendt KOL
Får en del medicin for
kredsløbslidelser / forhøjet
blodtryk
Dokumenter i
samarbejdsmappen er
udskrevet efter
journalgennemgang
24.4.2015
Maden fra vores køkken ikke
tilfredsstillende, får mad fra
Hårby slagter

X
MEDICIN gennemgang
I kassen med aktuel medicin
8

X

findes der en del medicin
som ikke forekommer på
medicinskemaet
Vitamin tablet
Panodil
Hjertemagnyl
Imodium
Balancid Novum
Borger får dosisdispenseret
medicin fra apoteket som
blandet andet indeholder
Hjertemagnyl
Det fremgår af medicin
skemaet i borgers journal at
han selv administrer
følgende
Diavonex , creme mod
psoriasis
Systane gel drops, mod tørre
øjne
Xamiol, creme mod psoriasis

X

Gennemgang i Borgers
journal
Ingen notat omkring
forebyggende
foranstaltninger i journalen,
på trods af at borger oplyser
9

at der er hudproblemer
KOl
Alkoholproblematikker,
således at medarbejder
kender deres
handlemuligheder, såfremt
der skulle opstå situationer
omkring dette
BORGER 2

X

Gennemgang af borgers
samarbejdsbog
Gamle afgørelser fra før
indflytningen
Generel mange gamle
sagsark i mappen
Trænger til oprydning og
struktur

X

Mangler grøn markering i
samarbejdsbogen på at han
ikke ønsker genoplivning ved
hjertestop .
Noteret i anamnesen
Medicin gennemgang
10

Fejl i navn på leveret medicin
og det som er opgivet på
medicinskemaet

X

Tradolan - Tramadol
Ventoline –airomir
Combar 30 – mirtazapin
Mulig fejlkilde i forhold til
Dosis og ordination
Seretide
Ordination 50 / 500 mg
Udleveret 50/ 250 mg
Mangler
Enacodin 10 mg
Det fremgår ikke denne
medicin kunne være bestilt

X

Medicin præparat som findes
i kassen
ZOLT 15 mg findes ikke på
medicinskemaet

Journalgennemgang
11

Ingen genoplivning ved
hjertestop
Der findes en EDIFACKT på
dette

x

x

Sad uden
kompressionsstrømper, eller
kort- stræks- bind på trods af
kendt hudskrøbelighed og
kredsløbslidelser.

Noteret som en daglig
opgave at hjælpe med
kompressions strømper

Borger 3
X

X

Samarbejdsbogen er rodet
og mangler struktur
Medicin gennemgang
Metoprololsuccinat 25 mg
doseret en dagligt efter
medicinskemaet
På æsken er der ordineret
25 mg x 2 dagligt
Der findes pamol udskrevet i
borgers navn i medicin kasse,
12

X

X

men dette er ikke ordineret
jf. medicin skemaet
I ikke aktuel medicin findes
der medicin som anvendes i
den daglige dosering
Ex.
D3 – vit.
Digoxin
Betolvex
Metoprololsuccinat/ hexal
Der findes endvidere
Dicillin som er overskrevet
udløbsdato

X

x

Gennemgang af borgers
journal
I ambuleringsplanen er
Tidligere adresse er ikke den
korrekte (boede i Gartner
vænget )

13

Gennemgang af borgers
samarbejdsbog

Borger 4

Mangler stamark

X

Det fremkommer i
anamnesen at der ikke skal
ske genoplivning ved
hjertestop
Samarbejdsbogen mangler
Grøn markering
Der findes ikke noget notat
omkring dette i anamnesen

x

X

Samarbejdsbogen er rodet
og mangler struktur

Medicin gennemgang
Fejl i navn på præparat
Udleveret
Amcozan på medicin skema
hedder det Losartarkan

Borger 5
Gennemgang af borgers
samarbejdsbog
X

Rodet og mangler struktur
Der er gamle sagsark
14

Gammel
forflytningsvejledning fra
5.2.2015
Ny fra 19.4.2015

X

APV ikke lavet
Der findes en procedure fra
faglig håndbog i borgers
journal, uklart hvorfor den er
i borgers samarbejdsbog.
Der findes et gammelt
medicin fra Frederiksberg/
KBH i mappen

X

X

X

Gennemgang af borgers
medicin
I 3 æsker mangler der
2-2-2 tabletter
Mane – Middag –vesp
Uvist hvilket præparat
På medicin skema er der
ordineret
Movicol findes hos borger
som Gangiden

15

Gennemgang af Borgers
journal
X

Borger oplyser i samtalen at
hun har problemer med at
høre og at der er lavet en
aftale om besøg hos
ørelægen.
Der er ikke oprettet en
handleplan på at hun pt, ikke
har noget høreapparat og
derfor har problemer med
kommunikationen og dialog
med omverden

16

