Socialforvaltningen

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Tilbuddets navn
Specialinstitutionen Forchhammersvej
Drifts- og udviklingskontor for ”Udsatte”/ Mål- og rammekontor
for ”Misbrug”
Dato for handleplan:
18/10 - 2010
Baggrund for handleplan samt formål:
Denne handleplan er udarbejdet på baggrund af tilsyn fra
Sundhedsstyrelsen d. 26/8 – 2010. J. nr. 4-27-146/1. Hvori der står,
som en del af konklusionen, ”Det var Sundhedsstyrelsens vurdering,
at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko
for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler”.

Problemstilling nr. 1
Problem:
- at der udarbejdes en skriftlig instruks for hvordan de ansatte skal
forholde sig i forbindelse med smitsomme sygdomme.
Handling:
- Instruksen udarbejdes og implementeres
Tidsplan:
- inden udgangen af 2010

Problemstilling nr. 2
Problem:
- at der udarbejdes en skriftlig instruks for, hvordan de ansatte
skal føre, opbevare og får adgang til de sygeplejefaglige
optegnelser.
Handling:
- Instruksen udarbejdes og implementeres
Tidsplan:
- inden udgangen af 2010

Problemstilling nr. 3
Problem:
- at alle de 11 sygeplejefaglige problemområder er beskrevet i de
sygeplejefaglige optegnelser.
Handling:
- de 11 sygeplejefaglige problemområder fremgår allerede af de
sygeplejefaglige optegnelser. Kritkken var at der under ”ikke
relevante områder” stod ”%”. Dette gav anledning til kritik. Der

skulle stå ”ikke relevant” eller ”ikke aktuelt”
Tidsplan:
- personalet er instrueret i ikke at benytte ”%” i de sygeplejefaglige
optegnelser. Er gennemført
Problemstilling nr. 4
Problem:
- at det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinskemaet
Handling:
- At udbedre denne mangel udgør en særlig udfordring, da loven
om generisk substitution gælder på området. Dette er tilfælde
uanset om der vælges at ordinere på indholdsstoffet eller på et
konkret firmaprodukt vil der, afhængig af dagspriser, blive leveret
forskellige firmapræparater fra gang til gang. En mulig løsning er
at vælge ”ej generisk” når der afgives bestillinger til apoteket. Det
vil medføre væsentlige prisstigninger for patienterne. Det
undersøges derfor om der andre muligheder for at imødekomme
dette problem.
Tidsplan:
- Afventer stillingstagen til mulige løsninger
Problemstilling nr. 5
Problem:
- At de rette ordinationer fremgår af medicinskemaet
Handling:
- Fejlene i forbindelse med ændringer i ordinationen ændres, så der
er overensstemmelse mellem det som printes på medicinstatus, og
det som er ordineret
Tidsplan:
- Forventes at være løst i januar måned 2011
Problemstilling nr. 6
Problem:
- at medicinskemaerne rettes korrekt når der er ændringer i
beboernes ordinationer.
Handling:
- som handling i problemstilling nr. 5
Tidsplan:
- Forventes at være løst i januar måned 2011
Problemstilling nr. 7
Problem:
- at der ikke opbevares uaktuel medicin sammen med den aktuelle
medicin.
Handling:
- Uaktuel medicin er separeret fra aktuelmedicin i små
gennemsigtige poser, i hver enkelt brugeres private medicinbakke
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Tidsplan:
- er gennemført
Problemstilling nr. 8
Problem:
- at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager
beboerens helbredsmæssige interesser.
Handling:
- Det vil altid være brugeren, som varetager sine egne
helbredsmæssige interesser, med mindre retten har afgjort
anderledes i en værgemålssag. Derfor er det ikke indlysende
hvilken gavn patienten skal have af, at der står at han selv
varetager sine helbredsmæssige interesser, da alt andet er imod
lovgivningen.
I forbindelse med udarbejdelsen af handling på problemstilling nr. 9
er det dog besluttet, at for at efterkomme Sundhedsstyrelsens
ønske, udarbejdes et felt hvori der står ”Brugeren varetager selv
sine helbredsmæssige interesser”
Tidsplan:
- inden udgangen af 2010
Problemstilling nr. 9
Problem:
- at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de
sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes
tilkendegivelser på baggrund af den givne information.
Handling:
- I de sygeplejefaglige optegnelser udfærdiges et felt hvori disse
samtykker, kan noteres, mere konkret end det gøres i dag.
Sundhedsstyrelsens kritik gik på at det ikke er nok at der står, ”at
der er givet samtykke i forhold til hospitaler”, men at hvert enkelt
samtykke skal præciseres med afd. Nr eller navn.
Tidsplan:
- inden udgangen af 2010

Eventuelle aftaler i forhold til handleplanen:

Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten:
Se afsendte svarbrev, afsendt d. 8/9 -2010, til Sundhedsstyrelsen.
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