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Indsats

Opfølgning på krav

Ansvarlig

Ansvarlig for
indsatsens
implementering

Tidsplan

Implementering af
indsatsen

Evaluering

Opfølgning på effekten af
indsatsen

At ledelsen sikrer, at
personalet er
introduceret til
instrukserne og at de
følger disse i det daglige
arbejde.

Instrukserne
gennemgås med
medarbejderne 1 x
årligt eller ved
nye/revidering af
instrukserne.
Nye medarbejdere
introduceres til
instrukserne ved
ansættelse.

Centerleder.
Kan uddelegeres til
dagl. leder

Er startet op.
Instrukser er
gennemgået med alle
medarbejdere senest
1.10.15

Centerleder/sygeplejerske
/SSA er opmærksom på at
instruksernes indhold
efterleves i hverdagen

At aktuel pleje og
behandling og indikation
for denne er beskrevet
for alle beboernes
sundhedsproblemer.

Gennemgang og
undervisning til
SSA´erne i
sundhedsfaglig
dokumentation.

Centersygeplejerske

Alle medarbejdere
undervises i nyt
journalsystem efterår
2015 herunder også i
journalføring

Centersygeplejersken følger
op på at journalføring
indeholder beskrivelse af den
pleje, behandling og
indikation for denne som
iværksættes hos beboerne.

At opfølgning og
evaluering af iværksat
pleje og behandling er
beskrevet.

Undervisning af
SSA´erne med
særlig fokus på at
opfølgning og
evaluering af aftaler
med behandlende
læge er
dokumenteret i
sundhedsfaglige
optegnelser.

Centersygeplejerske

Er startet op. Alle
SSA´er er undervist
senest udgangen af
august 2015.

Centersygeplejerske sikrer
via journalsystem, at der er
dokumentation for at de
aftalte tiltag følger aftale med
behandlende læge.

At der ikke opbevares
medicin med udløbet
holdbarhedsdato, eller
sterilvarer med
overskredet udløbsdato

Sygeplejerske og
SSA har skærpet
fokus på dette
kendte krav ved fast
gennemgang af
beboernes medicin
og opbevarede
sterilvarer 4 x årligt
- ved udgangen af
hvert kvartal.
Ny instruks.

Centersygeplejerske
og SSA

Er handlet på.

Opfølgning ved sygeplejerske
og SSA hver 3. måned.

At informeret samtykke
til behandling bliver
dokumentret i de
sygeplejefaglige
optegnelser, ligesom
beboerens og de
pårørendes
tilkendegivelser på
baggrund af den givne
information fremgår af
dokumentationen.

Sygeplejerske og
SSA har skærpet
fokus på at
dokumentere
informeret
samtykke, når de
f.eks kontakter egen
læge.

Centersygeplejerske
og SSA

Er handlet på.

Opfølgning på indsats ved
sygeplejersken via
journalsystem

