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Tak for et behageligt og udviklende besøg den 13. marts 2019 og den tilsendte 
tilsynsrapport modtaget den 29. april 2019. 
 
Det glæder os, at I under jeres besøg oplevede Solbakken generelt velorganise-
ret og med gode procedurer. 
 
Faktuelt bemærker jeg, 
at dato for Tilsynet var den 13. marts 2019 og ikke den 28.2.2019 som angivet 
på høringsudkastets forside.  
At Plejecenter Solbakken´s korrekte adresse er Solbakkevej 1-3, 4220 Korsør. 
 
Som oplyst under tilsynet har Slagelse Kommune primo februar 2019 fået nyt 
EOJ – CURA, hvilket som bekendt er ret ressourcekrævende for sundhedsperso-
nalet udover den daglige pleje og omsorg. 
 
Vi anerkender Tilsynets bemærkninger til ikke opfyldte målepunkter, som ude-
lukkende vedrører dokumentation.  
Til orientering blev beboer journalerne, som var udtaget til stikprøver, opdateret 
med manglerne umiddelbart efter tilsynet. 
Alle beboer journaler sikres opdateret med Tilsynets anbefalinger senest 30. juni 
2019 iht. nedennævnte handleplan. 
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Handleplan til imødegåelse af ikke opfyldte målepunkter. 
 
Målepunkt 1.1.D  
Beskrivelse af borgerens vaner og ønsker:  
Beskrives i EOJ under beboerens Livshistorie og i Besøgsplanen, så alle medar-
bejdere, herunder vikarer, hurtigt kan få et overblik over beboerens vaner og øn-
sker. 
 
Målepunkt 2.1.D 
Aftaler indgået med pårørende eller nære relationer dokumenteres. 
Alle væsentlige aftaler som f.eks. økonomi, kontakt hvis borger indlægges på sy-
gehus om natten, tøj, evt. aftaler ifm. dødsfald m.v., dokumenteres i CURA un-
der Generelle Oplysninger. 
 
Målepunkt 5.1 C 
C1. borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer beskrives i forhold til egenom-
sorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle 
oplysninger.  
Beskrives i CURA under Generelle oplysninger. 
C2. borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket og afledte social-
plejefaglige indsatser er beskrevet. 
Beskrives i CURA under Helbredstilstand. 
C3. Borgerens mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb do-
kumenteres. 
Dokumenteres i CURA under Helbredstilstande. 
 
Målepunkt 6.1 D4 
Fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte. 
Målene og den opfølgende rehabiliterende indsats dokumenteres i CURA under 
Funktionsevne tilstand. 
 
 
Venlig Hilsen 
Ingelise Holm 
Centerleder. 
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