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Lejre Kommune 5. september 2019.

Møllebjergvej 4 J.nr.: 19/6184

4330 Hvalsø

Att.: Overassistent Janie Bitsch

Sekretariat & Jura

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens høringsbrev af 15.8.2019, bilagt 

 Tilsynsrapport sygeplejen Lejre Kommune – distrikt Bøgebakken. Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn. 
Plejeområdet 2019

 Protokoludskrift af USSÆ’s møde den 14.8.2019. 

Ældrerådet har læst tilsynsrapporten for sygeplejen i Lejre Kommune, Distrikt Bøgebakken og afgørelsen 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed  af den 2.7.2019 hvor der er givet Sygeplejen ved Bøgebakken følgende 
påbud: 

1)at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af
instruks for medicinhåndtering fra dags dato.
2) at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige
vurderinger og opfølgning herpå for

 samtlige patienter i aktuel behandling inden den 30. juli 2019, og
 nyvisiterede patienter fra dags dato.

3) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med
lovgivningen herom, herunder implementering af en tilstrækkelig
instruks for journalføring, fra dags dato.
4) at sikre indhentelse af informeret samtykke fra patienterne forud for
behandling fra dags dato.
5) at sikre udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks
for akut opstået sygdom fra dags dato.

Ældrerådet har følgende konkrete bemærkninger  

Ældrerådet er blevet orienteret om sagen af centerchef Lene Miller, herunder om dialogmøde med Styrelsen 
for Patientsikkerhed, om tids – og handleplan for løsning af de beskrevne alvorlige problemområder og 
mangler som tilsynet har fundet, og vurderet som kritiske for patientsikkerheden.

I tids – og handleplanen er der ifølge protokoludskrift fra USSÆ`s møde den 14.8.2019 beskrevet mål, 
handlinger og krav for de beskrevne problemområder i påbuddene fra Styrelsen for Patientsikkerhed

 kvalitetsvurdering af medicinadministration
 gennemgang af dokumentationspraksis
 opdatering af instrukser
 journalgennemgang på samtlige borgere

Ældrerådet har rekvireret tids – og handleplanen fra Administrationen.
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Ældrerådet er enige i, at en vigtig forudsætning for at nå målene i tids – og handleplanen er
ledelsesfokus på kontinuerlig kompetenceudvikling af alt sygeplejepersonale i :

 Fyldestgørende, præcis og tidstro dokumentation/ journalføring efter gældende lovgivning / 
vejledning

 Instruks for forsvarlig medicinhåndtering , efter gældende lovgivning/ vejledning  
 At sikre implementering af reviderede og gældende instrukser ved undervisning af personalet, og 

introduktion til nyt personale og vikarer.

Ligeledes er det vigtigt, at evaluere og følge op på arbejdsgangene, og at opdaterede/ gældende instrukser, 
vejledninger (evt. nye) er faste punkter på personalemøder i Sygeplejen. 
 
En anden vigtig forudsætning er at der fremadrettet afsættes de nødvendige ressourcer til ansættelse af 
faguddannet personale til udførelse af de komplekse sygeplejeopgaver i det nære sundhedsvæsen, med fokus 
på ældre medicinske patienter.
  
Vi vil i Ældrerådet afslutningsvis påpege vigtigheden af fortsat at understøtte og sikre, at en 
helhedsorienteret behandling, pleje og omsorg sker med fornøden omhu og samvittighedsfuldhed i tæt 
samarbejde med borgeren/ pårørende, og i overensstemmelse med Lejre Kommunes værdighedspolitik.

Ældrerådet har tillid til at bl.a. de iværksatte tiltag i tids – og handleplanen vil sikre at sygeplejen i distrikt   
Bøgebakken, og i hele Lejre Kommune fremadrettet lever op til gældende lovgivning på de beskrevne 
problemområder og mangler i Styrelsens tilsynsrapport. 

I Ældrerådet forventer vi en mundtlig redegørelse fra centerchef Lene Miller om Styrelsens tilbagemelding/ 
status på tids og handleplanen efter administrationens møde med Styrelsen for patientsikkerhed den 
16.9.2019.   

Med venlig hilsen

Kirsten Kornval

Formand
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