HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 9 april - 2013
TILBUD: Dannebrogsgade / Saxogade
Generelt:


Tilbagemelding fra det sundhedsfaglige tilsyn ( sundhedsfaglige tilsynsrapport ) er sendt til alle medarbejdere d. 22/5 2013.



På personalemøde d. 12/6 2013 vil ledelsen gennemgå tilbagemeldingen fra det sundhedsfaglige tilsyn for alle
medarbejdere.

Handleplan for 2013
ARBEJDSOMRÅDE

MÅL

HANDLING

Instrukser

At alle instrukser følges som beskrevet af alle

Ledelsen vil på personalemøde d. 12/6 2013

medarbejdere.

pointere, at personalet altid skal følge de
foreliggende instrukser i det daglige arbejde.
I dette tilfælde skal instruks for håndhygiejne
altid følges.
I det daglige vil der være opmærksomhed på,
at instruks for håndhygiejne følges og dette
vil kommenteres, såfremt der afviges fra den.
Vigtigheden af at følge instruks for
håndhygiejne vil i talesættes ved
morgenmøder.
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Sygeplejefaglige optegnelser; indhold

At de 12 sygeplejefaglige problemområders

Resten af 2013 vil ledelsen have særligt fokus

De 12 sygeplejefaglige problemområder

indhold kendes af alle medarbejdere samt at

på:

dette genspejles i den pædagogiske

At den udarbejdede procedure for

sundhedsplan.

dokumentation i de 12 sygeplejefaglige
problemområder følges og kendes af alle
medarbejdere. Dette vil sikre, at der
udarbejdes handlinger/evaluering af hvert
problemområde, og at alle problemområder
er beskrevet og identificeret.
Dette vil ligeledes sikre, at der opstilles
handlingsbeskrivelser på identificerede
diagnoser.
De sygeplejefaglige problemområder vil være
i fokus gennem ledelses- og egenkontrol af
CSC dokumentation. Dette vil følges op
kvartalsvis.

Medicinhåndtering

At der er overensstemmelse mellem

Ledelsen vil på personalemøde d. 12/6 2013

Krav 16 Medicinlisten er i overensstemmelse

ordinationsliste og medicinoversigt i CSC.

pointere, at personalet altid skal følge de

med vejledningen på området.

foreliggende instrukser i det daglige arbejde.
Ved overgang til CSC medicin er der øget
opmærksomhed på dette ( kopinavne vil
automatisk fremgå på medicinoversigten når
det er udleveret fra apotek ). Alle
medicinoversigter er gennemgået af
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superbruger. Stikprøver er foretaget af
centersygeplejerske. Der er ført egenkontrol
som opfølgning af ledelse og
centersygeplejerske jf. instruks for
egenkontrol.

Medicinhåndtering

At tydelige ordinationer fremgår på CSC

Ledelsen vil på personalemøde d. 12/6 2013

Krav 18 Medicinordination håndteres i

medicinoversigt.

pointere, at personalet altid skal følge de

overensstemmelse med vejledningen på

foreliggende instrukser i det daglige arbejde.

området.

Ved overgang til CSC medicin er der øget
opmærksomhed på dette ( særligt ordination,
dosering og indikation ). Alle
medicinoversigter er gennemgået af
superbruger. Stikprøver er foretaget af
centersygeplejerske. Der er ført egenkontrol
som opfølgning af ledelse og
centersygeplejerske jf. instruks for
egenkontrol.

Medicinhåndtering

Sikrer overensstemmelse mellem borger og

Ledelsen vil på personalemøde d. 12/6 2013

Krav 19 Uddelingen af medicin sker i

navn på medicinbæger.

pointere, at personalet altid skal følge de

overensstemmelse med vejledningen på

foreliggende instrukser i det daglige arbejde.

området herunder medicingivning af

Det pointeres, at medicinbægre altid er

afhængighedsskabende medicin.

mærket på siden af bægret med: navn, cpr,
klokkeslæt, indholdsstof og dato.
Der er ført egenkontrol som opfølgning af
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ledelse og centersygeplejerske jf. instruks for
egenkontrol.
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