TILSYNSRAPPORT
Uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn på Sundbyhus, Københavns Kommune
Mandag den 24. februar 2014
Indledning

Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sundbyhus. Københavns Kommune udfører selv interne sundhedsfaglige tilsyn på Socialforvaltningens egne tilbud med det formål at sikre kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige ydelser. Københavns Kommune gennemførte
tilsyn den 5. marts 2013.
Vi har gennemført et tematilsyn med særlig fokus på de anbefalinger og opmærksomhedspunkter,
der er anført i den samlede bedømmelse i Forvaltningens interne sundhedsfaglige tilsynsrapport
for det enkelte tilbud. Formålet er at afdække, hvordan der arbejdes med resultaterne af Forvaltningens tilsyn.
Københavns Kommune har vurderet tilbuddet inden for de fem arbejdsområder som er
I.

Forebyggelse

II.

Instrukser

III.

Sundhedsfaglige optegnelser; formkrav

IV.

Sundhedsfaglige optegnelser; indhold

V.

Medicinhåndtering

Inden for hvert arbejdsområde er tilbuddet tildelt point ud fra et pointsystem, som er omregnet til
følgende procentsatser:




Grøn 80 – 100 %
Gul
50 – 79 %
Rød
0 – 49 %

Vi har besøgt de tilbud, som er bedømt med procentsatser, der ligger under 70 %.
I det følgende beskriver vi Tilbuddets målgruppe, Områder til opfølgning, Konklusioner og anbefalinger samt Fremgangsmåden
Om tilbuddets målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne borgere, hvis behov primært udspringer af psykisk sårbarhed.
Kendetegnende for beboerne er desuden, at deres livsførelse gennem år har været præget af væsentlig stof og/eller alkoholafhængighed.
Tilbuddet er indenfor det seneste år blevet udvidet, og tilbyder nu pladser både i henhold til SEL §
107 og § 108.
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Områder til opfølgning
Vi har fulgt op på følgende 2 områder
I.

Ikke aktuelt

II.

Ikke aktuelt

III.

Sundhedsfaglige optegnelser; formkrav

IV.

Sundhedsfaglige optegnelser; indhold

V.

Ikke aktuelt

Konklusioner og anbefalinger
lll. og lV. Sundhedsfaglige optegnelser; formkrav og indhold
Center Amager har lavet hjælpespørgsmål til sundhedsfaglige emner, hvilket hjælper med at rette
fokus det rigtige sted hen. De 12 emner fremgår også at opslag i det sygeplejelokale, der er blevet
indrettet.
Medarbejdersammensætningen er tværfaglig, hvilket må anses for meget relevant.
Der udføres systematisk controlling.
Den dokumentation, som vi har gennemgået, finder vi i orden, og den målrettethed, der arbejdes
med, med henblik på at udfase daglige notater og arbejde med fokusområder og – opfølgning synes at være implementeret.
Øvrige opmærksomhedspunkter


Her er ikke yderligere til opfølgning.

Formål og fremgangsmåde
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne har vi anvendt Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger, Forvaltningens interne instrukser og vejledninger, foreliggende skriftlige
materiale samt erfaringer og god praksis for området.
Vi har ved tilsynet vurderet, om medarbejderne i fornødent omfang er vejledt og instrueret. Procedure og arbejdsgange er blevet gennemgået, og der er foretaget stikprøver.

Aalborg, den 13. marts 2014
REVAS APS
AF 1/2 2004

Aase Møller

Henning Jacobsen
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