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Bemærkninger - uanmeldt tilsyn den 28. august 2015
Tak for et inspirerende og udviklende besøg og den tilsendte tilsynsrapport dateret 02-09-2015
Det er naturligvis glædelig, at I oplever, det vi gerne vil skabe; høj faglig kvalitet
som udmøntes i en meningsfuld dagligdag fyldt med tryghed og værdighed for
beboere, pårørende og medarbejdere.
Det er værdifuldt for stedets engagement og udvikling, at I så positivt og anerkendende bemærker det gode miljø og inddragelse i hverdagslivet.
Jeg har nogle få bemærkninger og yderligere oplysninger til rapporten:
1. Aktuelt arbejder vi sammen med Bolig Korsør om renovering af haveanlægget, så det bliver brugervenligt for beboerne i plejeboligerne. Temaerne er nærvær, sansestimulering, leg og motion. 1. udkast er præsenteret og under tilpasning hvorefter det bliver forelagt for beboerne inden
yderligere behandling i afdelingsbestyrelsen.
2. side 13, 3. sidste afsnit: kompetenceudvikling ved deltagelse i projekterne Intelligente bleer, Tidlig opsporing af begyndende sygdom og Erindringsdans starter først op i efterår 2015.

Tilsynets anbefalinger
Tema 1
Inddragelse og retssikkerhed
I forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem ( Vitae) i efterår 2015 vil vi
bl.a. være opmærksomme på at sikre den lovpligtige dokumentation om inddragelse af pårørende/værge ved midlertidig/ varig inhabilitet. Systemet indeholder
bl.a. en bedre automatik til indfrielse af dette krav.

Dir.tlf.: 2339 1199

Tilbudsportalen.
Jeg erkender, at Tilbudsportalen ikke er opdateret svarende til lovkrav. Forventer
dette sker inden udgangen af 2016.
Side2/2

Tema 4.
Ernæring.
Som anført i rapporten har vi stor opmærksomhed på evt. beboeres individuelle
ernæringsproblemer med udarbejdelse af særlige handleplaner og relevant opfølgning. Medarbejderne har fokus på at indtagelse af ernæring sker i et hyggeligt, roligt og trygt miljø.
Når Mad-og Måltidspolitikken er politisk godkendt, vil vi med afsæt i denne udarbejde en nærmere beskrivelse af hvordan, vi i Solbakken arbejder med måltider
og ernæring.

Andet
Beskrivelser i rapporten, som bør korrigeres for at sikre korrekte oplysninger


Side 10
o

1. afsnit under overskriften Beboere med demens:
Uklar forståelse af første linie ?

o


2 linie ”Møllebakken” ændres til Solbakken.

Side 13
o

afsnit: Beboerne tilbydes IKKE p.t. ferieture. Vi påtænker at planlægge dette tilbud 1 x årlig i 2016

o

Venlig hilsen

Ingelise Holm
Centerleder

5. afsnit, 4. linie: ”Møllebakken” ændres til Solbakken

