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1. Godkendelse af dagsordenen 

 
Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste 
over aktuelle sager. 
  
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

 
 

2. Godkendelse af referat 

 
Sagsfremstilling 
Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 23-11-2015. 
  
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Vedr. pkt. 9 Orientering fra Kontaktpersonordning i Søparken: 
Ældrerådet er opmærksom på, at de forskellige ”kulturer” der omtales i 
referatet, udelukkende vedrører Søparken. 
 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 
 
 
 

3. Orientering om organisationsændringer i Center for 
Sundhed og Pleje 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

  

 Åben sag 
Orientering ved centerchef Jytte Thøgersen 
 
Baggrund 

 

I Center for Sundhed og Pleje er det væsentligt, at der er fokus på kerneopgaven, som er 
den effektive og sammenhængende indsats, der ydes for den enkelte borger.  
Når der arbejdes med kerneopgaven er det vigtigt, at alle ser hinanden og arbejder som 
hinandens forudsætninger i et tværfagligt samarbejde.  
Ligeledes skal der hele tiden arbejdes med, at organisationen har en driftssikker 
økonomi 
For at understøtte dette, gennemføres der følgende organisationsændringer i Center for 
Sundhed og Pleje: 

Sagsnr: 14/5347 
Forvaltning: CSP 
Sbh: mskr 
Besl. komp: 
SUU/SOU 
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Organisationsændring for hjemmepleje og sygepleje 
Der foretages en ændring, så: 

• Hjemmeplejegrupperne samles i 7 større enheder. 
• Sygeplejegrupperne deles op i 7 grupper og flytter tættere på den enkelte 

hjemmeplejegruppe - med det formål at knytte tættere relationer. 
 
Hjemmeplejegrupperne samles i større enheder, for at geare grupperne til fremtiden og 
sikre større fleksibilitet. Igennem de sidste par år har Center for Sundhed og Pleje 
oplevet et generelt fald i antallet af visiterede timer Dette kan mærkes i alle nuværende 
hjemmeplejegrupper. Det er svært at få enderne til at hænge sammen, og der er i stadigt 
stigende grad behov for at se på tværs af grupperne for at kunne løse opgaven.  Der er 
ikke lagt op til, at der skal ske en fysisk flytning af hjemmeplejegrupperne. 
 
Sygeplejerskerne flyttes tættere på hjemmeplejegrupperne for at styrke samarbejdet. Det 
betyder ikke, at det skal blive som ”i gamle dage”.  Sygeplejerskerne skal ud og 
samarbejde med den enkelte plejegruppe og samtidigt arbejde på tværs af kommunen, 
således at det generelle kompetenceniveau løftes.  
Sygeplejen skal fortsat samarbejde på lige fod med de private leverandører af 
hjemmepleje. 
 
Det anerkendes, at sygeplejen har fået et generelt kompetencemæssigt løft, ved den 
sammenlægning til større faggrupper, der skete i 2014. Sygeplejen har udviklet sig rigtig 
meget på det tværfaglige samarbejde, faglig sparring og koordinering.  
Disse kompetencer skal fastholdes i de enkelte - fremadrettede mindre - grupper, ved at 
tænke på tværs af kommunen, ift. erfaringsudveksling, kompetenceudvikling mv.  
 
Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2016. 
 
 
Organisationsændring for Trænings- og Sundhedscentrene 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at kommunens 
Trænings- og Sundhedscentre sammenlægges i nyt sundheds- og rehabiliteringstilbud. 
 
Tilbuddene ligger allerede side om side i Skagen, Frederikshavn og Sæby. 
Her skal der være: 

• Målrettet og sammenhængende indsats på borgerens selvhjulpenhed 
• Differentieret indsats 
• Aktivitetstilpasning 
• Styrket tværfagligt samarbejde 

 
Den fysiske placering af Sygeplejeklinikkerne tænkes fortsat som en del af det nye tilbud.  
 
Ændringen træder i kraft 1. januar 2016. 
 
 
Organisationsændringerne har været til høring i CenterMED i Center for Sundhed og 
Pleje. 
Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om 
ændringerne. 
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Indstilling  
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager 
orienteringen om organisationsændringerne til efterretning. 
 
Bilag 
Organisations diagram for Center for Sundhed og Pleje januar / februar 2016 

 
 
 
Indstilling 

 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager 
orienteringen om organisationsændringerne til efterretning. 
 
Bilag 
Organisations diagram for Center for Sundhed og Pleje januar / februar 2016 
 

 
 

  

Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
 
Orientering om organisationsændringen ved Jytte Thøgersen. 

• Sundhed, Træning og Aktivitetsområdet er fusioneret til én enhed. 
• Birgitte Kvist overgår til at blive sundhedsfaglig konsulent fra 01-01-2016 i Myndighedsafdelingen. 
• Fra 01-01-2016 er madserviceområdet underlagt plejecenterlederen på Ankermedet.  Køkkenet har 

fortsat en daglig leder, der refererer til plejecenterlederen. 
• Fra 01-02-2016 fusionerer hjemmeplejen og sygeplejen, der opdeles i 7 teams, med hver 2 ledere 

(en sygeplejerske og en assistent). 

 
Bemærkninger fra Ældrerådet 
Ældrerådet håber, at man nu har fundet en organisationsform, der kan holde et stykke tid, så der kan blive 
ro på området. Efter ÆR´s opfattelse skaber de mange ændringer usikkerhed og uro blandt 
medarbejderne, som har en afsmittende virkning på borgerne. 
 
 
 
Visitering til indkøb 
Ælderådet har stillet spørgsmål om, hvordan man håndterer indkøbsordningen i praksis i hjemmeplejen. 
 
Orientering ved Jytte Thøgersen og Hans Ole Steffensen. 

• Der visiteres til indkøb via Myndighedsafdelingen. Plejegrupperne håndterer ordningen forskelligt, 
alt efter, hvor meget borgeren selv kan deltage i indkøb af dagligvarer, f.eks. med at lave 
bestillingsseddel og med at sætte varer på plads.  Eksempler udsendes efterfølgende til 
Ældrerådet. 

• Der er forskellig pris på udbringningen af varer fra de enkelte leverandører. Udgiften er betalt af 
hjemmeplejen.  

• I Sæby har man problem med, at der ikke er nogen købmand, der vil bringe varer ud. 
• Myndighedsafdelingen har taget problematikken op, og foreslår, at man anvender nogle af 

ældrepuljemidlerne som en ”takst” for udbringningen.  
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Under punktet drøftede man endvidere udbringning fra Apoteket. Myndighedsafdelingen undersøger, hvilke 
erfaringer man har i f.eks. Hjørring og Brønderslev kommune. 
 
Ældrerådet følge op på problematikken på kommende møde. 
 
 
 
 
 

4. Høringssag: Oprettelse af midlertidigt 
aflastningstilbud til udadreagerende demente borgere.  

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp:  

Sagsfremstilling 
Orientering ved centerchef Hans Ole Steffensen, Myndighed. 
 

 
  

 

Sagsresumé - Baggrund 
I Frederikshavn Kommune er der – som på landsplan – et stigende antal borgere med særlig svær demens, 
hvor adfærden kan være udadreagerende. Frederikshavn Kommune har en del plejeboliger, som er 
forbeholdt borgere med demens. Men indretningen og miljøet i disse boliger er ikke optimal i forhold til at 
give borgere med udadreagerende adfærd den rette støtte og indsats. Derfor er flere borgere med 
udadreagerende demens blevet anvist til kommunale eller regionale midlertidige tilbud på det 
specialiserede socialområde beliggende i andre kommuner. En flytning til et botilbud i anden kommune kan 
være forbundet med store menneskelige omkostninger både for den berørte demente og evt. dennes 
pårørende. 
På den baggrund stilles der forslag om, at Frederikshavn Kommune opretter et midlertidigt aflastningstilbud 
(jf. servicelovens § 84) til udadreagerende demente, hvor der kan iværksættes en pædagogisk og 
plejemæssig indsats, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan flytte 
tilbage til egen bolig/plejebolig. Tilbuddet foreslås etableret i et af kommunens nuværende plejeboligtilbud 
til demente. 
 
Flere borgere med udadreagerende demens og behov for særlig tilrettelagt indsats og omgivelser 
Behovet for skærmede aflastningsboliger til udadreagerende demente borgere er især aktuelt set i lyset af 
den generelle samfundsudvikling, hvor antallet af ældre demente borgere er stigende. I den forbindelse 
antages, at der også bliver flere svært demente ældre borgere.  
Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at der er ca. 90.000 borgere med demens i Danmark. Heraf 
vurderes ca. 8.000 at have udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser. Udadreagerende 
adfærd kan fx komme til udtryk som råben (trusler), vold eller motorisk uro. Adfærden er ikke en 
naturlig del af sygdommen, men skal ofte ses som en reaktion på uhensigtsmæssige forhold í miljøet 
omkring borgeren – fx hvis borgeren ikke mødes på den bedst tænkelige (fagligt/pædagogisk) måde i 
plejen, eller hvis borgeren har fysiske eller andre behov, som ikke er dækket (fx smerter eller angst). 
For den enkelte borger er den udadreagerende adfærd således et udtryk for mistrivsel. Den 
udadreagerende adfærd påvirker også trivsel og arbejdsmiljø på plejeboligtilbud, hvor adfærden har 
konsekvenser for borgerens omgivelser, herunder pårørende og andre beboere samt ledere og 
medarbejdere.  
Det er muligt at forebygge og afhjælpe den udadreagerende adfærd, også hos borgere med meget 
komplekse problemstillinger som følge af demenssygdomme. Men det kræver boliger med særlig 
indretning og ikke mindst særligt uddannet personale til at varetage og tilrettelægge indsatsen for 
udadreagerende borgere. Som KL beskriver, er det en borgergruppe, der skal have tilbud i skærmede 
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enheder, og hvor medarbejderne skal have særlige faglige kompetencer. KL vurderer således, at der 
er behov for særlig opmærksomhed på: udvikling af nye og målrettede tilbud til borgere med demens, 
som har særlige adfærdsrelaterede problemer. 
 
Videnscenter og aflastningspladser til udadreagerende demente borgere på 
Drachmannsvænget 
Det handler i høj grad om at have de rette fysiske rammer med mulighed for afskærmning, der kan 
rumme udadreagerende demente borgere. Ved en gennemgang af de eksisterende plejeboliger i 
kommunen med henblik på at finde boliger, der egner sig til målgruppen, er der peget på 
Drachmannsvænget i Skagen. Det vurderes, at der her vil være gode betingelser for målgruppen. 
Boligerne kan indrettes til midlertidige aflastninger over tid i takt med at boligerne i et af husene bliver 
ledige. Der er bl.a. hentet inspiration i Brønderslev Kommune – samt Vejle, Viborg og Halsnæs m.fl. – 
der også har tilbud til samme målgruppe i eksisterende plejecenter.  
Formålet med tilbuddet til målgruppen om midlertidige aflastningspladser er at få iværksat 
pædagogiske og plejemæssige tiltag, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren 
efterfølgende kan flytte tilbage til sin egen bolig eller plejeboligtilbud. I forbindelse med udredning og 
afklaring af borgerens behov for støtte, skal personalet i aflastningstilbuddet være med til at klæde 
personalet i borgerens permanente bolig på til at kunne varetage indsatsen og støtten fremadrettet. 
Aflastningstilbuddet skal således være bemandet med demenskoordinatorer og personale med 
særlige faglige kompetencer på området, som kan være med til at yde vejledning, støtte og 
kompetenceudvikling i kommunens øvrige tilbud til demente borgere.  
Det betyder, at personalet i de midlertidige aflastningsboliger skal være tværfagligt sammensat. Der er 
fx behov for personale med særlige kompetencer inden for socialpædagogikken, som skal samarbejde 
med social- og sundhedspersonalet (social- og sundhedsassistenter, hjælpere, ergoterapeuter og 
sygeplejerske) samt musikterapeut og demenskoordinator. Aflastningstilbuddet skal være afsæt for, at 
der kan arbejdes i en retning, hvor personalet hurtigt og på tværs af alle enheder inden for området, 
skal kunne samles og bidrage, når en borger med demens udviser en særlig adfærd, som er svær at 
varetage i borgerens permanente plejebolig. Det bør således ikke altid være nødvendigt at flytte 
borgeren til en aflastningsplads på Drachmannsvænget. Optimalt bør det specialfaglige personale altid 
forsøge at hjælpe borgenen og dennes plejepersonale i det vante miljø først. 
 
Økonomi og plejeboligkapacitet 
Udgiften til projektet forventes som udgangspunkt at være udgiftsneutral. Tilbuddet skal tilrettelægges 
fleksibelt, midlertidigt og med blik på de eksisterende økonomiske rammer. Det betyder, at den 
nuværende takst på 450 t.kr. pr. bolig i huset på Drachmannsvænget fastholdes. Derudover trækkes 
der på den takst, der allerede er bevilget borgerne i deres permanente plejebolig til dækning af 
merudgifter i det midlertidige tilbud. 
Når en borger flytter ind i en af de midlertidige særligt skærmede aflastningspladser på 
Drachmannsvænget, sker der i det enkelte tilfælde en konkret individuel vurdering af behovet for støtte 
og pleje samt formålet med indsatsen under det midlertidige ophold. Behovene vil løbende blive 
justeret i forhold til borgerens udvikling. 
 
Til sikkerhed for de økonomiske betingelser ved opstart af projektet foreslås reserveret 1 mio. kr. af 
udviklingspuljen på 1,525 mio.kr. der henhører under direktørens område til specielle indsatser, hvor 
der eksempelvis kan anvendes midler til projekter for demente borgere. 
 
Puljen skal skabe sikkerhed for opstarten af driften af det midlertidige aflastningstilbud til borgere med 
udadreagerende demens ved at understøtte økonomien i denne periode. Hermed kan synergien mellem 
udgiften til borgerens permanente plejebolig og det nyoprettede midlertidige tilbud med særligt skærmede 
aflastningspladser på Drachmannsvænget implementeres. 
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Inddragelsen af demensplejeboliger på Drachmannsvænget til midlertidige særligt skærmede 
aflastningspladser vil reducere den samlede kapacitet af demensplejeboliger med op til 5 pladser. Der er i 
forvejen stor efterspørgsel og ventetid på demenspladser, så det bør undersøges, hvorvidt nedlæggelsen 
af 5 permanente demenspladser medfører behov for at oprette nye demenspladser i andre plejeboligtilbud 
(fx Abildparken). Der er ikke taget højde for økonomi til en sådan udvidelse i nærværende forslag 
 
Tidsperspektiv 
Huset, der påtænkes anvendt til aflastningspladserne, har for tiden faste beboere. Det betyder, at de 
midlertidige særligt skærmede aflastningspladser først kan oprettes i takt med, at boligerne i huset bliver 
ledige. En gradvis overgang til den nye funktion vil medvirke til at undgå tomgang, hvis det viser sig, at der 
ikke er behov for pladserne fra starten. Det vil desuden give det nye personale mulighed for at udvikle 
specialkompetencer i en gradvis proces. Det forhindrer heller ikke, at den udadgående funktion med 
konsulentbistand til en borger på hjemadressen påbegyndes. 
 
Effekter af oprettelsen af midlertidige særligt skærmede aflastningsboliger 
Det påtænkes, at projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i følgende 
effektmål: 

• Den oplevede kvalitet hos borgeren og pårørende skal forbedres, og den positive effekt af 
projektet skal dokumenteres. Evalueringen af disse mål vurderes ved opfølgning på, at der er 
iværksat en pædagogisk og plejemæssig indsats, som har minimeret den udadreagerende adfærd. 

• Der forventes fremadrettet flere borgere med behov for en midlertidig særlig skærmet 
aflastningsplads, men omkostningerne forventes afholdt indenfor den nuværende budgetramme. 

 
Sagen sendes til høring i LokalMED på Drachmannsvænget, CenterMED Sundhed og Pleje og i 
Ældrerådet inden Socialudvalgsmødet den 6. januar 2016. 
 
 
Indstilling 
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget beslutter, 
  

• At der den kommende tid oprettes 3-4 (max.5) midlertidige aflastningspladser til 
udadreagerende demente i et af husene på Drachmannsvænget til svært demente borgere. 

• At dette sker ved, at nuværende demensplejeboliger, efterhånden som de bliver ledige, overgår 
til at have status som midlertidige aflastnings- og udredningsboliger for målgruppen. 

• At der reserveres 1 mio.kr. af udviklingspuljen for 2016 under direktørens område til at sikre 
opstarten og projektets drift og økonomi i det første år. 

• At projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i de opstillede 
effektmål - herunder om der skal arbejdes videre med at oprette yderlige demenspladser i 
kommunen. 
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Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Orientering om baggrunden for forslaget v. Hans Ole Steffensen. Der er et behov for at få oprettet pladser 
her og nu. Har taget afsæt i erfaringer fra andre kommuner.  
 
Ældrerådets høringssvar: 
Ældrerådet (ÆR) finder, at idéen om et tilbud til udadreagerende dementer borgere er god, men ÆR er 
stærkt bekymret for, om de fastboende demente på Drachmannsvænget (der ikke er udadreagerende), vil 
blive negativt påvirket i overgangsperioden - der kan strække sig over flere år.   
 
Det undrer ÆR, at man ikke holder fast i planen om at anvender det tomme hus på Ankermedet, som man 
tidligere har overvejet, idet man herved kan undgå en større omrokering af demenspladserne, som f.eks. 
ved inddragelse af Abildparken.  
 
Samtidig bør det overvejes, hvilke foranstaltninger der kan sikre, at de udadreagerende demente ikke 
forlader aflastningstilbuddet og bliver væk  
 
På baggrund af ovenstående foreslår Ældrerådet, at der, inden der træffes en endelig beslutning, laves en 
belysning af de samlede økonomiske konsekvenser, set ud fra en helhedsbetragtning af området. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Høring Kvalitetskatalog 2016 – SEL §§ 83 og 86  
 
Sagsfremstilling 
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 19. august 2015 hvor et 
videre arbejde med Kvalitetskataloget blev godkendt, har Center for Social- 
og Sundhedsmyndighed (CSSM) revideret form og indhold af 
Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandarder i henhold til det politisk 
fastsatte serviceniveau. 
 
For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt besluttede 
Socialudvalget at inddrage repræsentanter fra Ældrerådet og 
Handicaprådet i udarbejdelsen af det nye kvalitetskatalog. På denne 
baggrund blev der nedsat en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, 
Handicapråd, Center for Sundhed og Pleje samt Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed.  
 
Der er ved denne proces kommet gode input, og en generel opkvalificering 
af materialet. 
 
Dette er sket i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. 
selvhjulpenhed, brug af borgerens netværk, Bedre Brug af Hjælpemidler 
samt velfærdsteknologi. 
 
I dette perspektiv er der udarbejdet et nyt kvalitetskatalog for 2016 for flg. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning:  
 Sbh:  
 Besl. komp:  
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områder: 
 

• Personlig Pleje 
• Praktisk Hjælp 
• Madservice 
• Vedligeholdelsestræning 
• Genoptræning 

 
Opbygningen af kataloget er, at der er udarbejdet en generel information, 
der indeholder de emner som alle de specifikke områder har tilfælles. 
Eksempelvis visioner og målsætninger, leverandørens forpligtelser, 
borgerens forpligtelser samt klagevejledning.  
 
Derudover er der udformet specifikke dokumenter for hvert af de nævnte 
områder, hvor det enkelte område beskrives mere detaljeret i forhold til, 
hvor borgeren kan få hjælp og støtte.    
 
Resultatet af arbejdet er vedlagt som bilag til denne sag. 
 
Sagen sendes til hørring i Ældreråd og Handicapråd.   
 
Indstilling 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Kvalitetskataloget for 2016 på de 
nævnte områder til Socialudvalgets drøftelse og beslutning. 

 
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
 
Ældrerådets høringssvar: 
Ældrerådet foreslår, at der i ”Kvalitetsstandard for Madservice – Borgere i 
eget hjem eller ældrebolig” indføres en passus om småtspisende borgere, 
med henvisning til at få hjælp og vejledning fra den kostfaglige konsulent. 
 
Ældrerådet foreslår endvidere, at der laves en kvalitetsstandard på ”Mad i 
LeveBo”, når den kommende undersøgelse af området er gennemført. 
Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen. 
 
 
   

   

6. Embedslægetilsyn i plejeboliger 

 
Sagsfremstilling 
Embedslægetilsynet har besøgt Lindevej i Skagen den 12. november 
2015 samt Ankermedet den 13. november 2015. Rapporterne fra tilsynene 
er sendt til orientering i Ældrerådet. 
 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 
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Bilag:  
Tilsynsrapport 2015, Ældre Lindevej 
Tilsynsrapport 2015, Ældre Ankemedet 
  

 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Ældrerådet havde ingen bemærkninger til rapporterne 

 
 
 

  

   

7. Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen 
mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre 

 
Sagsfremstilling 
Orientering fra afholdte møder. 
  

 
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Punktet udsættes til næste møde. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

 
 

8. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 
Sagsfremstilling 
Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet 

• Socialudvalget 
• Sundhedsudvalget 
• Teknisk udvalg 
• Plan- og Miljøudvalget 
• Kultur- og fritidsudvalget 
• Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet 
• Økonomiudvalget 
• Byrådet 
• Handicaprådet 
• Nyt fra Sundhedspanelet 

  
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 
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9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 
Sagsfremstilling 
Information fra: 
  

-       Formanden 
-       Medlemmer 
-       Øvrige meddelelser 
  
  
  

Information fra formanden: 
  
Privat hjemmeplejefirma lukket 
Hjemmeplejefirmaet IMS Service, der har haft kontrakt med Frederikshavn 
Kommune om at levere hjemmehjælp til borgere i eget hjem, er gået 
konkurs. De berørte borgere er kontaktet og orienteret om deres mulighed 
for frit leverandørvalg. Den kommunale hjemmepleje har sikret borgerne 
hjælp i overgangsperioden. 
  
  
  
Mailservice 10/2015 Danske Ældreråd: 
 
Finanslov 2016  
Aftale om Finanslov 2016 er vedtaget den 19-11-2015. Aftalen indeholder 
løft af sundheds- og ældreområdet, herunder bl.a.: 

• ”Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på 
nedbringelse af overbelægning” med 320 mio. kr. i 2016 og 300 
mio. kr. årligt fra 2017,  

• ”En værdig ældrepleje”, hvor der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 
til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en 
Værdighedspolitik i kommunerne. 

 
 
Konferencerapport fra ældrepolitisk konference 16-11-2015 
Med temaet ”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje” satte man 
fokus på emner som: 

• Etiske dilemmaer ved demenssygdom 
• Hvordan forholder vi os til en fremtid, hvor flere mennesker 

diagnosticeres med en demenssygdom? 
• Hvordan sikrer vi en god demenspleje trods knappe ressourcer? 

 
 
 
 
 
 

 
 Åben sag 
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Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
 
Formanden orienterede på mødet om: 
 
Henvendelse fra Røde Kors vedr. indsamlinger 
Røde Kors har forespurgt om Ældrerådet vil være koordinerende i forhold 
til indsamlinger i Frederikshavn Kommune.  Formanden har meddelt, at 
det ikke er en opgave, som Ælderådet kan påtage sig. 
 
Udviklingsprojekt på demensområdet 
Ældrerådet har erfaret, at man i Ålborg vil igangsætte et projekt med 
udvikling på demensområdet – kaldet Demensrum - der er et samarbejde 
mellem 6 byer. Måske kan man i Frederikshavn Kommune bruge dette til 
inspiration. Tages op under pkt. 12 med udvalgsformanden. 
 
Kontaktpersonordning med plejecentrene 
Ældrerådets formand foreslår, at det fremover er repræsentanten i 
kontaktpersonordningen, der tager kontakt til plejecenterleder, hvis der er 
ting, der skal følges op. Bliver der ”ude fra” taget kontakt til 
Ældrerådsformanden gives opgaven videre til kontaktpersonen.  
Ældrerådet orienterer om dette på de kommende møder i kontaktperson-
ordningen. 
 
GPS til demente 
Ældrerådet foreslår, at man anvender midler fra den ny ”Værdighedspulje” 
til at afprøve forskellige GPS-muligheder for demente. 
 
 

 
 
 

10. Årsrapport over Ældrerådets virke 

 
Sagsfremstilling 
Udkast til årsrapport drøftes. 
  
 
Indstilling 
Til godkendelse. 
  
 
Bilag: Ældrerådet Frederikshavn Kommune, Årsberetning 2015 - 
udsendes særskilt til Ældrerådets medlemmer. 
  
  
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Rapporten justeres i forhold til indkomne bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/22943 
 Forvaltning: LS  
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11. Næste møde 

 
Sagsfremstilling 
Næste ordinære møde i Ældrerådet er planlagt til mandag den 25. januar 
2016. Der er afsat mulighed for et ekstraordinært møde den 5. januar 
2016, i tilfælde af høringssager. 
 
 
Forslag til møderække for 2016: 
Mandag den 25. januar 
Mandag den 22. februar 
Tirsdag den 29. marts (mandag er det 2. påskedag) 
Mandag den 25. april 
Fredag den 20. maj  
Mandag den 27. juni 
 
Juli måned - intet møde 
 
Mandag den 8. august 
Mandag den 29. august 
Mandag den 26. september 
Mandag den 24. oktober 
Mandag den 28. november 
Mandag den 12. december 
 
  
 
Beslutning Ælderådet den 14-12-2015 
Møderække for 2016 blev godkendt. Næste møde holdes tirsdag den 5. 
januar 2016. 
 
 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 15/ 
 Forvaltning: LS 
 Sbh: girv 
 Besl. komp: ÆR 

12. Drøftelse med socialudvalgsformanden om aktuelle 
emner. 

Uformel drøftelse af aktuelle sager. 

 
 

  

 
 Åben sag 
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Vedligeholdelsestræning  

Denne kvalitetsstandard omhandler vedligeholdelsestræning. Er du interesseret 
i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted vil følge), eller du kan 
henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret.  

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdelsestræning 
samt vejledende fysio- og ergoterapeutisk instruktion, som beskriver det politisk 
fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Frederikshavn Kommune. 
Derudover er der lavet folderen ”Generel Information”, der blandt andet 
beskriver, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der 
hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig, samt 
kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning mv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.frederikshavn.dk/
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Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 
Du kan tilbydes hjælp til vedligeholdelsestræning hvis du på grund nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsniveau eller særlig sociale problemer, ikke ved egen 
træning eller anden indsats er i stand til at vedligeholde dit funktionsniveau.  

Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 
Vedligeholdelsestræningen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af et 
nedsat funktionsniveau. Træningen skal således medvirke til, at du kan have et 
godt og selvstændigt liv ved så vidt, det er muligt, at forebygge yderligere 
svækkelse.  

Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen af genoptræningen? 
Du har senest 7 dage efter henvendelse krav på en konkret individuel vurdering 
af behovet for vedligeholdelsestræning.  
 
Det er en visitator i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, der vurderer dit 
behov og træffer afgørelse om tildeling af træningsydelser. Afgørelsen træffes 
på baggrund af de nødvendige oplysninger, herunder funktionsvurdering, 
lægeoplysninger mv.  
 
Visitatorens afgørelse sendes efterfølgende skriftligt til dig. Af afgørelsen 
fremgår, hvilken træningsydelse, der er tildelt, varigheden af træningen og det 
overordnede mål.  
 
Såfremt du har E-Boks får du meddelelsen her, og er du fritaget for digital post 
vil du modtage et brev i din postkasse 
 
Hvis du modtager træning under den vederlagsfri fysioterapiordning, kan du ikke 
samtidig modtage samme træningstilbud i kommunalt regi.  
 

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af træningen? 
Som udgangspunkt tildeles vedligeholdelsestræningen 1 gang om ugen i op til 3 
måneder. Senest efter 3 måneder foretager visitator en individuel faglig 
revurdering af dit træningsforløb og dine mål. Vedligeholdelsestræningen 
tilrettelægges i sammenhæng med kommunens andre tilbud.  
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Vedligeholdelsestræningen påbegyndes indenfor 5 uger fra afgørelsen er truffet. 

Træningen koordineres med andre kommunale indsatser.  

Vedligeholdelsestræningen foregår som hovedregel på hold, men kan i særlige 
tilfælde foregå individuelt. Vedligeholdelsestræningen kan foregå i dit eget hjem, 
på trænings- eller aktivitetscentre samt i forbindelse med ophold på 
aflastningsafdeling.  
 
Træningen påbegyndes indenfor en 1⁄2 time fra det aftalte tidspunkt. Forskydes 
dette bliver du kontaktet og ny tid aftales.  

Ved udførelsen af træningen tilstræbes, at det er den samme medarbejder/de 
samme medarbejdere, der udfører opgaverne.  

Træningen påbegyndes med en fysio- eller ergoterapeutisk undersøgelse samt 
formulering af mål for træningen. Dette sker i samarbejde med dig.  
 
Træningen tilrettelægges individuelt efter funktionsevne. Hvor det er relevant, 
giver fysio- eller ergoterapeuten vejledning og instruktion, til dig, dine pårørende 
og eventuelt plejepersonale.  
 
Der er en forventning om du er motiveret for træningen. 

I forbindelse med afslutningen af vedligeholdelsestræningen får du oplysninger 
om andre tilbud, hvor du selv kan fastholde og udvikle funktioner samt fortsætte 
din egentræning.  

Hvordan udføres træningen?  
Træningen udføres af ergo- og/eller fysioterapeuter. Andet personale kan ud fra 
en individuel faglig vurdering medvirke i udførelsen af træningen under 
supervision af terapeuterne.  
 
Træningen skal som udgangspunkt gennemføres på det planlagte tidspunkt. 
Hvis dette ikke er muligt omlægges træningen til et andet tidspunkt efter aftale 
med dig. 
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Værd at vide om vedligeholdende træning og genoptræning. 

Hvem leverer ydelsen  

Ergo- og fysioterapeuter i Træningsområdet Frederikshavn Kommune varetager 
genoptræningen og den vedligeholdende træningen i samarbejde med dig.  
Andet personale kan ud fra en individuel faglig vurdering medvirke i udførelsen 
af træningen under supervision af terapeuterne.  

 

Træningsområdets forpligtigelser  

Træningsområdet i Frederikshavn Kommune har pligt til at overholde de aftaler, 
der er indgået med dig. Hvis ergo- eller fysioterapeuten under særlige 
omstændigheder er nødt til at aflyse, skal du tilbydes en ny tid. Hvis ergo- eller 
fysio- terapeuten udebliver, skal du kontakte Træningsområdet i Frederikshavn 
Kommune. Du har ret til en ny tid. Træningsområdet i Frederikshavn Kommune 
vil tilstræbe, at det så vidt muligt altid er den samme ergo- eller fysioterapeut, 
der varetager din træning.  

 

Dine forpligtigelser  

Vi forventer, at du prioriterer og er motiveret for træningen. Du skal være i stand 
til aktivt at tage del i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny 
indlæring. Hvis du ikke prioriterer træningen og gentagne gange melder afbud 
eller udebliver fra træningen, vil træningen blive afsluttet.  

Hvis du er forhindret i at modtage træning på det aftalte tidspunkt, skal du give 
Træningsområdet Frederikshavn Kommune besked hurtigst muligt. Hvis du selv 
aflyser træningen, kan du ikke forvente at få en anden tid  

Særlige forhold  

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår 
på et center, i træningslokaler, i nærmiljøet eller i dit eget hjem. Loven siger, at 
arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, 
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at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads 
– og et sundt arbejdsmiljø. Der kan derfor ikke pålægges en medarbejder at 
arbejde, mens der ryges. Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser 
og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt.  

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren.  

 

Kørsel til træning  

Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere 
dig selv til træning på kommunens træningscentre, kan kørsel søges iht. 
Servicelovens § 117. Der er en delvis egenbetaling på kørslen.  
Du skal i disse tilfælde rette henvendelse til visitator, som har bevilget 
træningen.  

Lovtekst - Servicelovens § 86. stk.1 og § 86 stk.2  

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
en sygehusindlæggelse.  

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.   
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Vision og målsætning med din hjælp 
I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan 
selv, skal selv. Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for 
at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at klare dig selv længst muligt.  
 
Dette betyder dog også, at den der ikke kan selv, skal hjælpes, og der skal 
ydes en omsorg for de mest udsatte og svageste i vores lokalsamfund.   
 
Til at understøtte visionen om selvhjulpenhed fokuserer Frederikshavn 
Kommune i særdeleshed på forebyggelse og rehabilitering og ser dette som 
en god investering i din livskvalitet. Derudover er der fokus på at styrke 
fællesskabet bl.a. gennem inddragelse af frivillige og modvirke social isolation 
samt ensomhed.   
 
Slutteligt er Frederikshavn Kommune stærkt optaget af velfærdsteknologi, og 
hvorledes hjælpemidler kan understøtte din livskvalitet og daglig livførelse.  
Frederikshavn Kommune har således fokus på, at teknologiske løsninger ikke 
bliver trukket ned over hovedet på dig som borger, men tages i anvendelse i 
samarbejde med dig.  
 

Rehabilitering: Din Selvhjulpenhed – Vores Fokus 
Et grundlæggende mål for indsatsen i Frederikshavn Kommune er at øge den 
enkeltes livskvalitet ved at være så selvhjulpen som mulig. Derfor arbejdes 
der i Frederikshavn Kommune ud fra den rehabiliterende tankegang. Det 
betyder, at vi samarbejder målrettet med dig og eventuelle pårørende om at 
genvinde og vedligeholde dine færdigheder. Du har mulighed for gennem 
forskellige indsatser at fastholde dit nuværende funktionsniveau, ligesom du 
kan genvinde tabte færdigheder. I den rehabiliterende tilgang tilrettelægges 
den visiterede indsats som et samarbejde mellem dig og eventuelle 
pårørende og medarbejderne. Der tages udgangspunkt i det, der giver 
mening for dig. Medarbejdernes opgave er at træne, støtte og vejlede dig til 
at opnå dine mål.   
 
Hvis det vurderes at der er mulighed for at øge dine færdigheder eller fortsat 
kan vedligeholde nuværende færdigheder, vil du blive visiteret til en indsats, 
hvor træning, vejledning og støtte indgår i en tidsafgrænset periode.  
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Velfærdsteknologi – En støtte i hverdagen 
 

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler, 
forbrugsgoder og velfærdsteknologier i indsatsen.  

Det vil således altid blive undersøgt om hjælpemidler, forbrugsgoder og 
velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere 
selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp og vil således blive tænkt ind i 
forhold til de indsatser, du får tildelt ud fra såvel faglige som økonomiske 
overvejelser.  

Nogle forbrugsgoder vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt 
indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig 
løbende i takt med samfundsudviklingen. Hjælpemiddelenheden ved 
Frederikshavn Kommune kan rådgive dig omkring dette.  

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod den enkelte borger, såvel som 
mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende 
velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, 
velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre 
borgerne mere selvhjulpne og uafhængige af hjælp.  

Sådan får du hjælp  
Du skal rette henvendelse til Visitationsenheden ved Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune. 
 
Såfremt det specifikt drejer sig om hjælpemidler, skal du rette henvendelse til 
Hjælpemiddelenheden ved Center for Social- og Sundhedsmyndighed i 
Frederikshavn Kommune 
 
Du har efter henvendelse krav på en konkret individuel vurdering af behovet 
for praktisk hjælp og/eller personlig pleje samt rehabiliterings- og 
træningsforløb.  
 
En visitator fra Visitationsenheden foretager den konkrete individuelle 
vurdering af behovet for praktisk hjælp og personlig pleje samt 
rehabiliterings- og træningsforløb. Visitatoren sender efterfølgende en skriftlig 
afgørelse, hvor det fremgår, om hvilken hjælp du er berettiget til. Du vil 
modtage afgørelsen i din E-Boks, og såfremt du er fritaget for digital post får 
du et brev i din postkasse.    
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Målet og udgangspunktet ved vurderingen af din hjælp er, at du skal kunne 
klare så mange hverdagsopgaver som muligt selv. Det gælder også en 
vurdering af, hvorvidt du skal i et rehabiliteringsforløb, inden den endelig 
hjælp udmåles.  
 
Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan 
have udbytte af et rehabiliteringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og 
tildelt.  
 

Sagsbehandlingen og procedure herfor 
 
Praktisk hjælp, Personlig Pleje og Madservice 
Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilke opgaver den praktiske hjælp og 
personlige pleje omfatter.  
 
Bemærk, at praktisk hjælp og madservice som udgangspunkt ikke bevilges, 
hvis der i borgerens husstand er et eller flere medlemmer, som visitatoren 
vurderer, har mulighed for at klare de praktiske opgaver samt madlavning.  
 
Du kan forvente, at en visitator senest tre hverdage efter, at du eller din 
pårørende har henvendt sig, laver en aftale om en konkret individuel 
vurdering af dit behov for hjælp. Indenfor 1. uge sender visitatoren afgørelsen 
til dig.  
 
Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilken type træning du er bevilliget.  
 
Du kan forvente, at en visitator indenfor 1. uge efter, at du eller din pårørende 
har henvendt sig, sender dig en afgørelse.   
 

Hvad koster hjælpen?  
Hjælpen er gratis. Dog er der en egenbetaling for flg. delydelser: 

 Madservice 

 Kørsel til træning 

Hvis dine behov ændrer sig  
Hvis du allerede er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn 
Kommune, hvis dine forhold ændres.  
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Du skal kontakte visitationen, som vil vurdere, om der er behov for en ny 
vurdering, et nyt rehabiliteringsforløb, eller om hjælpen kan tilpasses alene på 
baggrund af din henvendelse.  

De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige er uddannede til og 
forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til 
visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i 
tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand.  

Levering af din hjælp  
Du har mulighed for at vælge mellem de af Frederikshavn Kommune valgte 
leverandører. Oversigt vedrørende leverandører kan findes på 
www.frederikshavn.dk. (Præcist websted vil følge) Du kan ved visitationen få 
udleveret en liste over de godkendte leverandører.   
 
Når du er tildelt praktisk hjælp eller personlig pleje, har du mulighed for selv 
at udpege en hjælper til at udføre opgaverne (jf. § 94 i Lov om Social 
Service). Hjælperen skal godkendes og ansættes af Frederikshavn 
Kommune.  
 
Har du varigt brug for mere end 20 timers hjælp om ugen har du mulighed for 
at få et kontant tilskud til selv at ansætte hjælp. Ordningen kaldes 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).  
 
Socialenheden kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge 
hjælper og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver og arbejdsleder.  
 

Igangsætningen af hjælpen 
Den leverandør, som du har valgt til den visiterede hjælp, skal hurtigst muligt, 
og senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte den 
praktiske hjælp.  
 
Såfremt det er personlig pleje, gælder det, at den leverandør, som du vælger 
til den personlige hjælp, hurtigst muligt, og senest 2 dage efter afgørelsen om 
hjælp er truffet, kontakte dig. 
   
Leveringen af madservice til dig som er nyvisiteret skal ske hurtigst muligt og 
senest 3 dage efter, at du er visiteret til madserviceordningen. Den leverede 
mad skal afleveres i dit hjem og må aldrig stilles udenfor.  
 

http://www.frederikshavn.dk/
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Vedr. genoptræning og vedligeholdelsestræning gælder flg. opstartsfrister: 
 
- Genoptræning: 14 dage 
- Vedligeholdelsestræning: 5 uger 
 
Der må som udgangspunkt ikke forekomme aflysninger af hjælpen, og 
eventuelle omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig. 
 
Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere som kommer i dit hjem er 
bekendt med opgaven, der skal løses ved dig.  
 

Fleksibel hjemmehjælp/bytte ydelser 
Visitatoren har med sin afgørelse beskrevet den hjælp, som vurderes du har 
behov for. 
  
Der er mulighed for at vælge en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er 
truffet aftale om. Valgfriheden består i, at du helt eller delvist kan bytte en 
ydelse til fordel for en anden ydelse, det kunne f.eks. være, at du ønsker at få 
rengjort et skab indvendigt, har behov for hjælp pga. en særlig mærkedag 
eller ønsker hjælp til julepyntningen.  
 
Det er stadig leverandøren, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp, 
der er aftalt, også bliver udført. Det er vigtigt, at leverandøren sammen med 
dig vurderer, hvornår og i hvilken sammenhæng den visiterede hjælp 
tilsidesættes for anden hjælp. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes 
med en anden ydelse, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er 
udført. Hvis den visiterede hjælp gentagne gange fravælges eller byttes med 
en anden ydelse, kan der være tale om, at visitationen bør foretage en ny 
vurdering af behovet for hjælp.  
 
Det er dog en forudsætning, at hjælpen kan ydes på den samme tid, som den 
bevilgede hjælp, og at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, 
både for dig og for medarbejderen. Samtidig er det et krav, at medarbejderen 
har det nødvendige uddannelsesniveau.  
 
Det er den pågældende leverandør, der vurderer, om kravene er opfyldt.  
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Leverandørens forpligtigelser  

Krav til leverandøren  
Leverandøren skal tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit 
hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer 
flere forskellige medarbejdere hos dig.  

Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er 
det ikke sikkert, at det bliver samme medarbejder, der udfører begge dele.  

Krav til medarbejderne  
Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af 
uddannede medarbejdere eller medarbejdere under uddannelse. I nogle 
tilfælde i forhold til levering af personlig pleje og praktisk hjælp kan der også 
være uuddannet personale. Medarbejderne skal være i stand til at yde 
hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp, således du så vidt muligt 
aktivt inddrages i opgaveløsningen.  

De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt, om 
forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten 
gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.  

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder 
dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.  

Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig.  

Kontakt til leverandøren  
Leverandøren er ansvarlig for ved igangsætningen af hjælpen at sikre, at du 

er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til leverandøren.  

Ved visitering til praktisk hjælp og personlig pleje er din leverandør forpligtet 
til at udlevere et døgndækkende nummer til dig. 

Dine forpligtigelser  

Hvis du skal aflyse eller flytte hjælpen 
Er du forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give leverandøren 
besked, som udgangspunkt dagen før.  

Hvis du glemmer at aflyse hjælpen 
Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af 
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hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen hertil. For eksempel ved at 
kontakte pårørende, dine valgte kontaktpersoner eller visitationen. Hvis det 
ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste 
udvej rekvirere en låsesmed for din regning.   

Udlevering af nøgle  
Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Hvis 
det er nødvendigt i enkeltstående tilfælde at udlevere nøgle til leverandøren, 
skal du sørge for at få en kvittering. Såfremt der opstår et varigt behov 
opsættes der nøgleboks. 

Nødkald 
Det er visitator, der vurderer om du opfylder kriterier for bevilling af 
nødkaldeanlæg til akut opståede problemer. Ved bevilling af nødkald 
opsættes der altid en nøgleboks. Kan du anvende telefon, får du et 
døgndækkende telefonnummer til din leverandør.  

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem 
Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit 
hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan 
gøre arbejdet bedst muligt, og i henhold til lovgivningen. Desuden skal dit 
hjem være røgfrit, mens hjælpen ydes, for at sikre et sundt arbejdsmiljø for 
medarbejderen.  

Tilsyn og opfølgning på din hjælp  
Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil løbende sørge for, at der bliver 
foretaget en kvalitetsopfølgning med det formål at sikre, at du får leveret den 
rette kvalitet i forhold til hjælpen. Derudover vil visitatorerne sørge for at lave 
opfølgninger på din konkrete situation løbende gennem revisiteringer og 
besøg. 

Hvis du vil klage  
Du har mulighed for at klage over den tildelte hjælp. Klagen skal i første 
omgang rettes til Visitationsenheden i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed - se adresse og telefonnummer under 
“Kontaktoplysninger”. Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter 
afgørelsen.  

Visitationsenheden vil revurdere dit behov. Hvis afgørelsen fastholdes, 
sender Center for Social- og Sundhedsmyndighed klagen videre til 
Ankestyrelsen. Du vil herefter få direkte svar fra Ankestyrelsen.  
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Klage over udførelsen af hjælpen skal dog rettes til din leverandøren. Opnås 
der ikke enighed kontaktes Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  

Yderligere information 
Du kan finde yderligere information på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk  

Kontaktoplysninger  
Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
Frederikshavn Kommune  

Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn  

E-mail: myndighedsafdelingen@frederikshavn.dk  

Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30  

Tlf. 98 45 53 54  

 

Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
Frederikshavn Kommune 
 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98455400 
 
Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn  
 
Åbningstid: 
Mandag-onsdag 08:00-15:20 
Torsdag 08:00-17:00 
Fredag 08:00-14:00 
 
Telefontræffetid for den enkelte sagsbehandler: 
 
Alle hverdage 08:00-09:30 
 
Øvrig telefontræffetid for enheden på tlf.:98455400 
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Mandag-onsdag 09:30-15:20 
Torsdag 09:30-17:00 
Fredag 09:30-14:00 
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Genoptræning 

Denne kvalitetsstandard omhandler genoptræning. Er du interesseret i at læse 
de andre kvalitetsstandarder, findes de på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted vil følge), eller du kan 
henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret.  

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdelsestræning 
samt vejledende fysio- og ergoterapeutisk instruktion, som beskriver det politisk 
fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Frederikshavn Kommune. 
Derudover er der lavet folderen ”Generel Information”, der blandt andet 
beskriver, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der 
hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig, samt 
kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning mv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.frederikshavn.dk/
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Hvem kan få hjælp til Genoptræning? 
Genoptræningen gives fortrinsvis til ældre som er svækket på grund af længere 
tids sengeleje eller fald, og i begrænset omfang andre, som har behov for fysio- 
og/eller ergoterapeutisk genoptræning for at genvinde færdigheder. Den fysiske 
funktionsnedsættelse skal være forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse.  

Hvad er målet med Genoptræningen? 
At du hurtigst muligt genvinder dit tidligere funktionsniveau eller det højest 
mulige funktionsniveau. Målet er således, at du bliver i stand til at genoptage din 
tilværelse før funktionsnedsættelsen eller alternativt får en så aktiv og 
selvstændig tilværelse som muligt ud fra dine egne ønsker og behov. 

Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen af genoptræningen?  
Du kan forvente, at en visitator senest 5 hverdage efter, at du eller andre – efter 
samtykke med dig – har henvendt sig, foretager en konkret individuel vurdering 
af dit behov for genoptræning.  
 
Visitatoren i Frederikshavn Kommunes Social- og Sundhedsmyndighed vurderer 
således dit behov og træffer afgørelse om tildeling af træning. Afgørelsen 
træffes på baggrund af de nødvendige oplysninger, eksempelvis på baggrund af 
din funktionsevne og lægeoplysninger.  
 
Formålet med genoptræningen fastsættes i samarbejde med dig.  
Ved træning i dit eget hjem, skal de arbejdsmiljømæssige krav være opfyldt. Er 
dette ikke tilfældet, flyttes træningen til andre faciliteter.  
Visitatorens afgørelse meddeles dig skriftligt. Såfremt du har E-Boks får du 
meddelelsen her, og er du fritaget for digital post vil du modtage et brev i din 
postkasse. Af afgørelsen fremgår, hvilken træning, der er tildelt, varigheden af 
træningen og formålet.  
  

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af træningen? 
Genoptræning tildeles som udgangspunkt to gange om ugen i op til 3 måneder. 
Senest efter 3 måneder foretages en individuel faglig revurdering af målet. 
Genoptræningen kan foregå i dit eget hjem, på et trænings- eller aktivitetscenter 
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eller under ophold på en genoptrænings- eller aflastningsafdeling. 
Genoptræningen tiltrettelægges i sammenhæng med kommunens andre tilbud.  
 
Ergoterapeutisk genoptræning 
Træningen påbegyndes med ergoterapeutisk undersøgelse samt formulering af 
målet for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. Træningen, der foregår i 
hjemmet eller på et af kommunens træningscentre, kan omfatte træning i 
almindelige hverdags gøremål (også kaldet ADL-træning, Activities of Daily 
Living), herunder brug af relevante hjælpemidler, træning af hånd, arm, ansigt 
og svælg samt kommunikativ, kognitiv/mental1 og social træning. Desuden kan 
genoptræningen også bestå af relevant vejledning til dig, dine pårørende 
og/eller plejepersonale, der er omkring dig i hverdagen. Træningen afsluttes 
med status i forhold til de opstillede mål.  
 
Fysioterapeutisk genoptræning 
Træningen påbegyndes med fysioterapeutisk undersøgelse samt formulering af 
målet for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. Træningen, der foregår i 
dit hjem eller på et af kommunens træningscentre kan omfatte træning af 
muskelstyrke og ledbevægelighed, neuromuskulær træning, balance- og 
koordinationstræning, træning af respiration (vejr- trækning) og kredsløb samt 
funktionstræning. Desuden kan genoptræningen også bestå af relevant 
vejledning til dig, dine pårørende og/eller plejepersonale, der er omkring dig i 
hverdagen. Træningen afsluttes med status i forhold til de opstillede mål.  
 
Genoptræningsophold 
Træningen påbegyndes med en ergo- og/eller fysioterapeutisk undersøgelse 
samt formulering af målet for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. Den 
daglige træning kan for eksempel omfatte koordineret ergo- og fysioterapeutisk 
træning i samarbejde med hjælpepersonale og aktivitetstilbud. Desuden 
relevant vejledning til dig, dine pårørende og/eller plejepersonale, der er 
omkring dig i hverdagen. Træningen afsluttes med status. På 
genoptræningsophold ydes der intensiv træning på alle hverdage.  

                                                        
1 Funktionsnedsættelse i hjernen 
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Hvordan udføres træningen?  
Træningen udføres af ergo- og/eller fysioterapeuter. Andet personale kan ud fra 
en individuel faglig vurdering medvirke til udførelsen af træningen. I disse 
situationer vil det være under supervision af terapeuterne.  
 
Træningen skal som udgangspunkt gennemføres på det planlagte tidspunkt. 
Hvis dette ikke er muligt omlægges træningen til et andet tidspunkt efter aftale 
med dig.  

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af genoptræningen?  
Du kan forvente: 
 

• At der opstilles mål for genoptræningen.  
 

• At genoptræning påbegyndes hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage 
efter afgørelsen er truffet.  

 
• At aflysninger af træningen kun forekommer efter forudgående kontakt.  

 
• At træningen påbegyndes indenfor en 1⁄2 time fra det aftalte tidspunkt.  

Forskydes dette bliver du kontaktet og en ny tid aftales.  
 

• At det ved udførelsen af træningen tilstræbes, at det er den samme 
medarbejder/de samme medarbejdere, der udfører opgaverne.  

 
• At der ved ophør af træningen oplyses om andre tilbud, hvor du selv kan 

fastholde og udvikle funktioner.  
 

• At du opnår, eller selv bliver i stand til at opnå det aftalte mål. 
 

• Træningsindsatsen koordineres med andre kommunale træningsindsatser. 
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Værd at vide om genoptræning og vedligeholdende træning  

Hvem leverer ydelsen? 

Ergo- og fysioterapeuter i Træningsområdet Frederikshavn Kommune varetager 
genoptræningen og den vedligeholdende træning i samarbejde med dig.  

Træningsområdets forpligtigelser  

Træningsområdet i Frederikshavn Kommune har pligt til at overholde de aftaler, 
der er indgået med dig. Hvis ergo- eller fysioterapeuten under særlige 
omstændigheder er nødt til at aflyse, skal du tilbydes en ny tid. Hvis ergo- eller 
fysioterapeuten udebliver, skal du kontakte Træningsområdet i Frederikshavn 
Kommune. Du har ret til en ny tid. Træningsområdet i Frederikshavn Kommune 
vil tilstræbe, at det så vidt muligt altid er den samme ergo- eller fysioterapeut, 
der varetager din træning.  

Dine forpligtigelser  

Vi forventer, at du prioriterer og er motiveret for træningen. Du skal være i stand 
til aktivt at tage del i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny 
indlæring. Hvis du ikke prioriterer træningen og gentagne gange melder afbud 
eller udebliver fra træningen, vil træningen blive afsluttet.  

Hvis du er forhindret i at modtage træning på det aftalte tidspunkt, skal du give 
Træningsområdet Frederikshavn Kommune besked hurtigst muligt. Hvis du selv 
aflyser træningen, kan du ikke forvente at få en anden tid. Hvis træningen skal 
foregå i dit hjem og du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil 
medarbejderen af hensyn til din sikkerhed kontakte pårørende eller 
hjemmeplejen. 

Det er vigtigt, at du er motiveret for at deltage i træningsforløbet.  
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Særlige forhold  

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår 
på et center, i træningslokaler, i nærmiljøet eller i dit eget hjem. Loven siger, at 
arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, 
at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads 
– og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit mens hjælpen ydes.  

Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med 
deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er 
ophørt.  

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån.  

Kørsel til træning  

Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere 
dig selv til træningen, kan kørsel søges iht. Servicelovens § 117.  

 
Du skal i disse tilfælde rette henvendelse til visitator, som har bevilget 
træningen. Der er en delvis egenbetaling.  

Lovtekst - Servicelovens § 86 stk. 1 og § 86 stk. 2  

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
en sygehusindlæggelse.  

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.  

  



         

Kvalitetsstandard 2016 
 

  

 
 
 

Madservice -   

Borgere i eget hjem eller 
ældrebolig 
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Madservice til borgere i eget hjem 
eller ældrebolig  

Denne kvalitetsstandard omhandler madservice. Er du interesseret i at læse de 
andre kvalitetsstandarder, findes de på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
www.frederikshavn.dk (Præcist websted vil følge), eller du kan henvende dig i 
Borgerservice og få dem udleveret.  

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og 
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel 
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de 
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der 
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning 
mv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.frederikshavn.dk/
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Hvem kan få hjælp til madservice? 
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen 
tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp.  

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan 
klare hele eller dele af madlavningen i dit hjem og ikke bliver i stand til det, har 
du mulighed for at blive visiteret til madservice. Tildelingen af hjælpen fokuserer 
derfor på dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et 
rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du 
eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det 
afgjort, hvad du kan få hjælp til.  

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til madservice, hvis du bor sammen med 
en rask ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år.  

Hvad er målet med madservice? 
Målet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem 
sund og varieret kost. Det er endvidere vores mål, at du via fokus på aktiv hjælp 
frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder 
for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet.  

Hvad kan du få hjælp til?  
I Frederikshavn Kommune kan du få hjælp og vejledning vedr. din ernæring 
gennem en madserviceordning, hvor maden bliver bragt ud til din bopæl. 
 
Der er frit valg på området, hvilket indbefatter at du kan vælge mellem 
Frederikshavns Kommunes godkendte leverandører – private såvel som den 
kommunale. 

Hvad kan du ikke få hjælp til? 
 

• Tilberedning af varm mad i hjemmet. 
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Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen? 
Overordnet følges Sundhedstyrelsens anbefalinger i Den Nationale 
Kosthåndbog, som kan ses på www.kostforum.dk.  
 
Én portion hovedret og biret vil følge anbefalingerne for middagsmåltidet.  
Sammensætningen af energiprocentfordelingen kan variere i forhold til 
ovenstående afhængig af diættype.  
 
De råvarer, som anvendes i madproduktionen, skal være af høj kvalitet. 
Råvarerne skal være friske og anvendes til det formål, de er indkøbt til.  
Maden skal leve op til de karakteristika og forventninger, der med rette kan 
stilles til de pågældende varer. Smagen af den producerede mad skal være i 
overensstemmelse med de anvendte råvarer.  
 
Råvarevalget skal som hovedregel følge årstidens udbud.  
 
Kødprodukter skal leveres fra autoriseret eksportslagteri og skal behandles i 
henhold til de kravspecifikationer, der til enhver tid er gældende i kommunen.  
 
Økologiske råvarer kan indgå i produktionen, men det er ikke et krav.  
 
Tilsætningsstoffer 
Råvarerne skal indeholde et minimum af tilsætningsstoffer, såsom farve- og 
aromastoffer, emulgatorer, stabilisatorer og fortykningsmidler. Råvarerne skal 
være fri for forurening fra produktionen i både landbrug og industri. Det skal 
tilstræbes, at der ikke anvendes genmanipulerede råvarer i 
madserviceproduktionen.  
 
 
Varmt mad 
Varmt mad er mad, der produceres i en sammenhængende proces og 
umiddelbart derefter bliver leveret til eller serveret for dig. Der er krav til 
emballagen i et varmholdt system, og det valgte materiale skal kunne holde 
maden varm ved en temperatur på minimum +65 ̊C. Det gælder både for 
transportkassen og selve serveringssystemet. Temperaturen på maden må ved 
levering ikke være under +65 ̊C. Maden skal leveres til dig i biler godkendt til 
transport af mad, dagligt i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00, eller kan hentes eller 
indtages indenfor dette tidsrum ved leverandøren.  
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Kølemad (Pt. Ingen leverandører) 
Kølemad er mad, der efter fremstillingen nedkøles hurtigt, stilles på lager og 
leveres/serveres på et senere tidspunkt. I en køleproduktion er kravet til 
emballagen, at den skal kunne tåle lave kuldegrader og kunne tåle opvarmning 
til + 200 ̊C. Emballagen skal være velegnet til opvarmning i en mikrobølgeovn. 
Temperaturen på maden må ved levering maksimum være + 10 ̊C. Mad til 
indtagelse samme dag skal inden kl. 12.00 transporteres til dig i biler godkendt 
til transport af mad, eller kan afhentes/indtages ved leverandøren.  
 
Køle-/vakuummad 
Køle-vakuummad er mad, der er pakket i kontrolleret atmosfære og efter 
fremstilling nedkøles hurtigt, stilles på lager og leveres/ serveres på et senere 
tidspunkt. Ved pakkeprocessen kontrolleres sammensætningen af den luft, der 
omgiver maden i pakningen, sådan at madens holdbarhed øges. I en 
køleproduktion er kravet til emballagen, at den skal kunne tåle lave kuldegrader, 
og kunne tåle opvarmning til + 200 ̊C. Emballagen skal være egnet til 
opvarmning i en mikrobølgeovn. Temperaturen på maden må ved levering 
maksimalt være + 10 ̊C. Maden leveres i hverdage i tidsrummet 8- 18, og der 
leveres mad til 7 dage af gangen.  

Krav til madens tilberedning 
Leverandøren skal til enhver tid sikre hygiejnisk korrekt håndtering af maden i 
samtlige led af produktionen og distributionen. Dette betyder, at medarbejdere, 
som enten producerer eller distribuerer maden, skal have uddannelse i eller 
viden om hygiejnisk korrekt håndtering af maden.  
 
Leverandøren har en forpligtelse til at vejlede dig i korrekt opbevaring og 
tilberedning af den leverede mad.  

Krav til emballage  
Emballagen skal i alle produktionsformer være af et materiale, som yder 
indholdet en tilstrækkelig beskyttelse mod forurening eller lugt fra omgivelserne, 
og som forhindrer overførsel af forurening og lugt fra produktet til omgivelserne, 
og som ikke afgiver stoffer, der kan påvirke produktets smag, lugt eller farve mv.  
 
Emballagen skal være af et miljøvenligt materiale, som kan recirkuleres.  
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Hvis der vælges et engangssystem, skal emballagen kunne højforbrændes 
uden dannelse af giftstoffer.  
 
Emballagen skal være let at åbne for modtageren og af et let materiale, så 
modtageren kan løfte og bære den leverede mad. Leveres maden til dig i en 
transportkasse gælder det, at denne skal være let for dig at håndtere.  
 

Hvordan skal maden leveres? (kvalitetsmål for forsyningssikkerhed)  
Leveringen af madservice til dig som er nyvisiteret skal ske hurtigst muligt og 
senest 3 dage efter, at du er visiteret til madserviceordningen. Den leverede 
mad skal afleveres i dit hjem og må aldrig stilles udenfor.  
 
Leverandøren skal kunne levere madservice samtlige dage i året.  

Krav til madens kvalitet (kvalitetsopfølgning)  
Levnedsmiddelkontrollen har det overordnede ansvar for kontrol på 
fødevareområdet. Herudover sørger Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
for, at der bliver foretaget en kvalitetsopfølgning med det formål at det sikres, at 
kvaliteten i den leverede mad er i orden.   

Betaling for maden  
Der er egenbetaling for madservice, således du hver måned efter at have 
modtaget maden enten bliver trukket i sin pension, såfremt du har givet fuldmagt 
til dette eller får tilsendt en opkrævning.  

Afbestilling og bestilling af mad  
Fristen for afbestilling af madservice er kl. 12.00 dagen før leveringen. 
Afbestilling skal ske direkte til den valgte leverandør. Hvis man afbestiller senere 
end dette tidspunkt, skal man betale for maden. Telefonnummer fremgår af 
menuplanerne.  

Du har mulighed for at bestille gæsteportioner (dog ikke til større selskaber, 
fødselsdage mv.). Gæsteportioner og pris aftales og afregnes særskilt med den 
valgte leverandør af madservice. 
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Der kan være mulighed for tilkøbsydelser ved de enkelte leverandører, og 
nærmere information omkring dette kan du rekvirerer ved din valgte leverandør. 

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig 
 
Derfor: 
 

• Vi kan kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde ved 
leveringen af maden. 

  
• Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri 

arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit 
mens hjælpen ydes.  
 

• Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse 
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt.  

 

• Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån.  

 
 



         

Kvalitetsstandard 2016 
 

  

 
 
 

Personlig pleje -     

til borgere i eget hjem eller 
ældrebolig  
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Personlig pleje til borgere i eget 
hjem eller ældrebolig  

Denne kvalitetsstandard omhandler personlig pleje i eget hjem eller ældrebolig. 
Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted 
vil følge), eller du kan henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret.  

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og 
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel 
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de 
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der 
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning 
mv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frederikshavn.dk/
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Hvem kan få personlig pleje? 
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen 
tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp.  

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan 
klare hele eller dele af dine personlige hverdagsopgaver og ikke bliver i stand til 
det, har du mulighed for at få hjælp til det. Tildelingen af hjælpen fokuserer 
derfor på dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et 
rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du 
kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du 
kan få hjælp til.  

Hvad er målet med den personlige pleje? 
Målet med hjælpen er at sikre, at din hverdag fungerer med størst mulig 
livskvalitet. Det er endvidere målet, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv 
hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for 
selvbestemmelse i eget liv.  

Hvad kan du få hjælp til?  
Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives 
dag, aften eller nat alt afhængigt af dine behov. De forskellige ydelser inden for 
personlig hjælp og pleje kan f.eks. være: 
 
Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til: 
 
• Personlig hygiejne, toiletbesøg og bad 
• At give medicin  
• Genvinde, opøve eller vedligeholde fysiske funktioner 
(træning og aktivering) 
 
 
Hjælp til mad, som kan bestå i at: 
• Anrette mad 
• Opvarme færdigretter i mikroovn 
• Hjælpe med indtagelse af mad og drikke 
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Nødkald: 
Det er visitatoren, der vurderer om du har behov for et nødkaldeanlæg til akut 
opståede problemer. Ved bevilling af nødkald opsættes der altid nøgleboks. 
 
Det er visitatoren, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer 
afgørelse om tildeling af hjælp. 

Hvad kan du ikke få hjælp til? 

 Speciel fodpleje (herunder negleklipning hos dig med diabetes og/eller 
kredsløbsforstyrrelser) 
 

 Ledsagelse til læge eller Sygehus 
 

 Aflevering af urinprøve til egen læge 
 

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen? 
Du kan forvente, at en visitator senest tre hverdage efter anmodning, laver en 
aftale om at foretage en konkret individuel vurdering. 
 
Efterfølgende sender visitatoren afgørelsen til dig. Af afgørelsen vil det fremgå, 
hvilke af dine ønsker om hjælp, der kan eller ikke kan imødekommes. 
Afgørelsen indeholder derfor oplysninger om, hvilke opgaver den personlige 
pleje omfatter samt (for)målet med hjælpen. OBS(Lovgivning) Såfremt du har E-
Boks får du meddelelsen her, og er du fritaget for digital post vil du modtage et 
brev i din postkasse. 
 
I akutte situationer 
Du kan forvente, at personlig pleje ved akut opstået behov tildeles umiddelbart 
efter anmodningen om hjælp. Hvis du har fået tildelt hjælpen akut, kan du 
forvente, at visitatoren senest tre hverdage efter opstarten af den akutte 
personlige hjælp laver en aftale med dig om at foretage en konkret individuel 
vurdering af det konkrete behov for hjælp. 
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Den leverandør, som du vælger til den personlige hjælp, skal hurtigst muligt og 
senest 2 dage efter afgørelsen om hjælp er truffet kontakte dig.  
 
Formålet er at lave en aftale om igangsættelse af den personlige hjælp. 
Der må ikke forekomme aflysninger af den personlig pleje, og eventuelle 
omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.  
 
Tidspunktet for udførelsen af den personlige hjælp aftales mellem dig og den 
valgte leverandør. Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30 minuttter.  
 
Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere som kommer i dit hjem er bekendt 
med opgaven, der skal løses ved dig, og har de nødvendige forudsætninger.  

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig 
 
Derfor: 
 

 Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller 
installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. 
Eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Det kan betyde, 
at du må tage et andet rum i brug og eventuelt fjerne tæpper eller 
lignende. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse 
af pleje. 
 

 Derudover kan vi kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde 
under besøget. 

 

 Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for 
medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis 
de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det 
daglige arbejdsmiljø.  
 

 Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri 
arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit 
mens hjælpen ydes. 
 



Personlig pleje / 2016     Frederikshavn Kommune  

_________________________________________________  _____________________ 

7 
 

 Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse 
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt.  

 

 Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån.  

 



 

 

 

 
 

 
      

Tilsynsrapport 2015 

 
Ældre Ankermedet 
 

 

 

 

Adresse: Skagavej 134, 9990 Skagen  

Kommune: Frederikshavn  

Leder: Anne Mette Larsen 

Telefon: 98 45 67 01 
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Dato for tilsynet: 13. november 2015 

SST-id: PHJSYN-00006658 

 
P-nr.: 1013556756   

 
Sagsnr.: 5-2211-189/1   

 
 
Tilsynet blev foretaget af: Helle Dyhr 



 

 Side 2 

 

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstil-
synet  

Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 

2010, foretager Sundhedsstyrelsen, nu Styrelsen for Patientsikkerhed, årlige tilsyn 

med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at 

medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på 

landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvar-

lige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse 

med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på 

de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, så-

ledes at disse bliver fulgt.  

 

Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et pleje-

hjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres 

fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen 

for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. For at 

undlade tilsyn året efter skal følgende forhold være opfyldt, og kommunen har pligt 

til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om disse:  

 

• Der har ikke været klagesager på plejehjemmet, eller disse har været af 
åbenlys grundløs karakter og/eller bagatelagtige, dvs. uden mistanke om 
patientsikkerhedsmæssige risici.  

• Der har ikke været faglige tilsynssager eller andre sager af betydning for de 
sundhedsfaglige forhold.  

• Kommunen har ikke meddelt Sundhedsstyrelsen, at der er fundet alvorlige 
problemer, som efter Sundhedsstyrelsens vurdering kan have betydning for 
de sundhedsfaglige forhold. 

• Kommunen har ikke meddelt Sundhedsstyrelsen, at der er sket væsentlige 
ændringer siden sidste tilsyn, dvs. fx ny daglig ledelse, større personaleud-
skiftning eller lignende.  

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på 
den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalg-
te patienter med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. 
Der bliver talt med patienter, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Disse 
informationer indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet.  

Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet kan findes på Sundhedsstyrel-
sen hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk og på Statens Seruminstituts hjemme-
side: http://www.ssi.dk. 
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Konklusion 
Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. 

Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde 

arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ef-

ter sidste tilsyn. 

 

Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var op-

fyldt. Dog var enkelte af de fundne fejl og mangler af alvorlig karakter. Det blev i 

forbindelse med tilsynet aftalt, at disse mangler ville blive rettet umiddelbart efter 

tilsynet. 

 

Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet efterlever 

Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Der vedhæftes som bi-

lag et forslag til handleplan.  

Styrelsen for Patientsikkerhed skal anmode om inden tre uger efter høringsperioden 

at få en handleplan for, hvordan de nedenfor anførte krav vil blive imødekommet.  

 

Når tidsfristen er udløbet, skal Styrelsen for Patientsikkerhed have en tilbagemel-

ding på:  

 

• hvilke løsninger, der vil blive iværksat 

• hvornår kravene vil være imødekommet 

• hvordan effekten af de iværksatte løsninger vil blive vurderet 
 

Plejehjemslederen og kommunen bekræfter skriftligt overfor Styrelsen for Patient-

sikkerhed, at fejlene er/bliver rettet indenfor tidsfristen, når handleplanen sendes til 

Styrelsen. Desuden meddeler plejehjemmet/kommunen, hvordan man vil undgå at 

fejlene gentages. 

Daglig leder Anne Mette Larsen, Frederikshavn kommune kontaktede tilsynsføren-

de telefonisk den 17. november 2015 for orientering om, at der var iværksat rele-

vante sundhedsfaglige tiltag i forhold til neurologisk sygdom hos en af patienterne 

i stikprøverne  

 
Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016. 

Man fandt følgende problemer: 
 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om 
kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som er 
indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revide-
res ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne. 
Fund og kommentarer: 
Der var ikke i alle tilfælde? en beskrivelse af aftaler om kontrol og behandling af 
de sygdomme og handicap, hvor patienten havde aktuelle eller potentielle proble-
mer (kredsløbssygdomme). 
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Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og be-
handling og indikation for denne, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuel-
le helbredsmæssige problemer og sygdomme. 
Fund og kommentarer: 
Den sundhedsfaglige dokumentation indeholdt ikke en fyldestgørende beskrivelse 
af pleje og behandling vedrørende neurologisk sygdom. 
 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning 
og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold 
til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplys-
ninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, 
at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge. 
Fund og kommentarer: 
Den sundhedsfaglige dokumentation indeholdt ikke en beskrivelse af opfølgning 
og evaluering af iværksat pleje og behandling vedrørende kredsløbsproblemer. 
 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsin-
dikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige doku-
mentation 

Fund og kommentarer: 
Behandlingsindikationer for den medicinske behandling (pn.) fremgik ikke af den 
sundhedsfaglige dokumentation for et præparat. 
 

 

Ovennævnte giver anledning til at sundhedsstyrelsen stiller føl-
gende krav  
 

• at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om 
kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme 

• at aktuel pleje og behandling og indikation for denne er beskrevet for alle 
patienternes sundhedsproblemer 

• at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet 

• at behandlingsindikationer fremgår korrekt af den sundhedsfaglige doku-
mentation 

 

Generelle oplysninger 

Antal patienter på plejehjemmet omfattet af det lovpligtige plejehjemstilsyn: 26 

Oplysninger om tilsynet indhentet hos: Vikarierende leder Winnie Vestergaard, 

samt det sundhedsfaglige personale. Daglig leder var fraværende på tilsynsdagen. 

Afsluttende opsamling på tilsynets fund givet til: Vikarierende leder Winnie Ve-

stergaard, samt det sundhedsfaglige personale. 

Der blev taget 3 stikprøver hos patienter med komplekse pleje- og behandlingsbe-

hov. 
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Opfølgning på tidligere tilsyn 

Som udgangspunkt var Ældre Ankermedet undtaget for tilsyn i 2015, men grundet 

ændringer i ledelsesstrukturen blev der alligevel foretaget tilsyn i 2015. 

Der havde været arbejdet fokuseret med forbedring af journalføring og medicin-

håndtering siden tilsynet i 2014.. Det var Styrelsen for Patientsikkerheds overord-

nede indtryk, at den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering generelt 

blev varetaget forsvarligt.    
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Plejecentrets sundhedsfaglige personalekategorier 

Kategori Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Week-

end/helligdage 

Sygeplejerske X    

Social- og sund-

hedsassistent 

X x x X 

Social- og sund-

hedshjælper 

X X  x 

Fysioterapeut     

Ergoterapeut     

Økonoma     

Ernæringsassistent x    

Ufaglærte     

Andre      

 

Personalekategorier, der fungerer som 

konsulent/tilkald på plejecentret 

Kategori Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Weekend/helligdage 

Sygeplejerske  x x x 

Social- og sund-

hedsassistent 

    

Fysioterapeut X    

Ergoterapeut x    

Diætist x    

Ufaglærte     

Andre      
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Tilsyn udført den 13. november 2015 på 
Ældre Ankermedet 

Ved tilsynet blev der fundet følgende forhold på plejehjemmet: 

  
 
415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence, 

ansvars- og opgavefordeling. 

Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvar- og opgavefordeling for 

alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af 

sundhedsfaglige opgaver. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
515:Instrukser om patienternes behov for behandling 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i for-

bindelse med patienternes behov for behandling. 

Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personale skal forholde sig i for-

bindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom 

og ved terminal behandling hos patienter, herunder krav til dokumentation af 

lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
915:Instrukser om livsforlængende behandling 

Ledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser, om hvordan personalet i til-

strækkeligt omfang anmoder om en lægelig vurdering af patienterne med hen-

syn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og 

om afbrydelse af behandling. 

 

Instrukserne skal indeholde retningslinjer om: 

- Ansvars- og kompetenceforhold 

- Hvem der i konkrete sammenhænge anses for den behandlingsansvarlige læge 
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- Ansvaret for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til 

patienten, og dertil hørende nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til 

at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant omfang 

- Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt med behand-

lingsansvarlig læge 

- Journalføring, herunder for placering i plejehjemmets patientjournal af oplys-

ninger fra den behandlingsansvarlige læges om dennes beslutning af fravalg af 

livsforlængende behandling herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af 

behandling 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
245:Sundhedsfaglig dokumentation 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og ad-

gang til de sygeplejefaglige optegnelser. 

Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til 

føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til 

indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
169:Medicinhåndtering 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering. 

Den skriftlige instruks skal beskrive 

-modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er 

i overensstemmelse med ordinationen 

- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering 

- dokumentation af medicinordinationer 

- identifikation af patienten og patientens medicin 

- hvordan medicin dispenseres 

- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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701:Samarbejde med de behandlende læger 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de be-

handlende læger. 

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-

det med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, or-

dinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin.  

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-

det med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herun-

der gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af 

behandlingens virkning og bivirkning. 

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-

det med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdom-

me. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
614:Håndhygiejne 

Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver 

arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk 

standard. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. 

Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i 

overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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314:Formelle krav til instrukser 

Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til in-

strukser. 

- De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der 

er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttræ-

delse og seneste ajourføring. 

- De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af 

emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet 

mod. 

- De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så 

de er anvendelige i det daglige arbejde. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
312:Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne 

i disse 

Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og op-

bevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivel-

se og faglig vurdering af, hvorvidt patienten har aktuelle eller potentielle pro-

blemer inden for følgende problemområder: 

- Aktivitet (ADL) 

- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse 

- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af trænings-

behov 

- Smerter 

- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov 

- Vejrtrækning og kredsløb 

- Søvn og hvile 

- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. mis-

brug 

- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår 
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- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation 

- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
216:Oversigt over patienternes sygdomme og handikap 

Der skal udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og handikap ved 

indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
217:Aftaler der er med den behandlende læge 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler 

om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som 

er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal 

revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

3 

 

 X  

Fund og Kommentarer: 

Der er ikke en beskrivelse af aftaler om kontrol og behandling af de sygdomme 

og handicap, hvor patienten har aktuelle eller potentielle problemer (kredsløbs-

sygdomme). 

 

 

  
 
218:Aktuel beskrivelse af pleje og behandling 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og 

behandling og indikation for denne, som er iværksat hos patienten i forhold til 

aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

1 

 

 X  

Fund og Kommentarer: 

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholdter ikke en fyldestgørende beskri-

velse af pleje og behandling vedrørende neurologisk sygdom. 
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214:Beskrivelse af opfølgning og evaluering 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning 

og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i for-

hold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumente-

ret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er doku-

mentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

3 

 

 X  

Fund og Kommentarer: 

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholdt ikke en beskrivelse af opfølgning 

og evaluering af iværksat pleje og behandling vedrørende kredsløbsproblemer. 

 

 

  
 
219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk 

Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og 

systematisk 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
220:Dokumentation føres i én journal 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig 

for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt 

opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser 

og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af do-

kumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse 

omhandler. Relevante bilag skal opbevares i journalen eller ved brug af elektro-

nisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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1112:Dato for ordinationen og/eller seponering 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for or-

dinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sund-

hedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordine-

rende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret 

medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets 

aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke 

være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis 

og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i 

den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for p.n.-medicin 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis 

og maksimal døgndosis for p.n.-medicin fremgå af den sundhedsfaglige doku-

mentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1117:Behandlingsindikationer skal fremgå 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlings-

indikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige do-

kumentation 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

1 

 

 X  

Fund og Kommentarer: 

Behandlingsindikationer for den medicinske behandling (pn.) fremgik ikke af 

den sundhedsfaglige dokumentation for et præparat. 

 

 

  
 
1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten 

føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
132:Medicingennemgang 

Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende 

læge har gennemgået patientens medicin, og personalet har dokumenteret de 

relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrø-

rende medicinhåndteringen. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 X   
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Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
130:Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anfør-

te medicin 

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordine-

rede og den i medicinlisten anførte medicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
131:Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker 

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af 

tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning 

Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i patienternes 

medicinbeholdning. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
127:Ophældt p.n.-medicin 

Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede 

doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styr-

ke og dosis samt dato for ophældning og medicinens udløbsdato. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 
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X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
144:Identifikation ved medicinudlevering 

- Personalet skal sikre, at patientens identitet er i overensstemmelse med angi-

velse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbehol-

der. 

- Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af patienten enten 

ved navn og personnummer eller fødselsdato og – år eller ved sikker genkendel-

se. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
121:Medicinen opbevares forsvarligt 

Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
122:Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt 

Hver enkelt patients medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige patienters me-

dicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 

Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin. 



 

 Side 17 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
123:Ingen fælles medicin 

Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrena-

lin, bliver overholdt. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet 

Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter til 

brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
129:Der er anbrudsdato 

Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset 

holdbarhed efter åbning. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
124:Doseringsæsker er mærket korrekt 

Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket 

med patientens navn og personnummer. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 
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X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser 

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til 

patienten eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og 

patientens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtyk-

ke/stedfortrædende samtykke). 

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes 

til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje 

og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende sam-

tykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
914:Informeret samtykke dokumenteret 

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet in-

formeret samtykke til behandling og pleje. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

 
 
 
Øvrige forhold  
 
Adgang til sundhedsfaglige ydelser: 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med patienternes praktiserende læger gene-

relt fungerede tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstand-

plejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. 
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� Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sy-

gehuse. 

� Det blev oplyst, at patienterne var orienteret om muligheden for influenza-

vaccination og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af 

D-vitamin og kalciumtilskud. 

Bygningsforhold og indeklima: 

� Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var bygnings- og indretnings-

forhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige 

problemer, som havde betydning for patienternes sundhed. 

Kvalitetssikring: 

� Plejehjemmet indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændel-

ser, og der foregik internt på plejehjemmet en systematisk opfølgning af 

disse med henblik på forebyggelse. 

 

Arbejdsdragt: 

 

� Personalet anvendte arbejdsdragt i overensstemmelse med Vejledningen 

om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren. 

 

 

 



 

 

Den xx.xx 2014 
 

Bilag:  

Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 13. november 2015 på Ældre 
Ankermedet 
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Tilsynsrapport 2015 

 
Ældre Lindevej 
 

 

 

 

Adresse: Lindevej 1, 9990 Skagen  

Kommune: Frederikshavn  

Leder: Winnie Vestergaard 

Telefon: 98 45 67 01 

E-post: sikkerpost@frederikshavn.dk 

Dato for tilsynet: 12. november 2015 

SST-id: PHJSYN-00006656 

 
P-nr.: 1017221031   

 
Sagsnr.: 5-2211-188/1   

 
 

Tilsynet blev foretaget af: Helle Dyhr 
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Formål og lovgrundlag for Plejehjemstil-
synet  
Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 

2010, foretager Sundhedsstyrelsen, nu Styrelsen for Patientsikkerhed, årlige tilsyn 

med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at 

medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på 

landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvar-

lige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse 

med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på 

de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, så-

ledes at disse bliver fulgt.  

 

Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et pleje-

hjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres 

fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen 

for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. For at 

undlade tilsyn året efter skal følgende forhold være opfyldt, og kommunen har pligt 

til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om disse:  

 

• Der har ikke været klagesager på plejehjemmet, eller disse har været af 
åbenlys grundløs karakter og/eller bagatelagtige, dvs. uden mistanke om 
patientsikkerhedsmæssige risici.  

• Der har ikke været faglige tilsynssager eller andre sager af betydning for de 
sundhedsfaglige forhold.  

• Kommunen har ikke meddelt Sundhedsstyrelsen, nu Styrelsen for Patient-
sikkerhed, at der er fundet alvorlige problemer, som efter Styrelsen for Pa-
tientsikkerheds vurdering kan have betydning for de sundhedsfaglige for-
hold. 

• Kommunen har ikke meddelt Sundhedsstyrelsen, nu Styrelsen for Patient-
sikkerhed, at der er sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn, dvs. fx ny 
daglig ledelse, større personaleudskiftning eller lignende.  

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på 
den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalg-
te patienter med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. 
Der bliver talt med patienter, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Disse 
informationer indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet.  

Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet kan findes på Sundhedsstyrel-
sen hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk og på Statens Seruminstituts hjemme-
side: http://www.ssi.dk. 
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Konklusion 

Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko 

for patientsikkerheden. 

Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde 

arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ef-

ter sidste tilsyn. 

 

Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var op-

fyldt. Der er således kun et krav i forbindelse med dette års tilsyn. Den fundne fejl 

vedrørende dokumentation (aftaler med behandlingsansvarlig læge) blev dog fun-

det i alle 3 stikprøver.  

 

Plejehjemslederen og det sundhedsfaglige personale bekræftede i forbindelse med 

tilsynet, at der straks ville blive handlet på de fundne fejl og mangler, hvorfor Sty-

relsen for Patientsikkerhed ikke fandt anledning til at anmode om skriftelig handle-

plan. 

 
Næste tilsyn vil blive foretaget i 2017. 

Man fandt følgende problemer: 
 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om 
kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som er 
indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revide-
res ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne. 
Fund og kommentarer: 
Der var ikke en klar beskrivelse af aftaler med behandlingsansvarlig læge om kon-
trol af kredsløbssygdomme. 
 

 

Ovennævnte giver anledning til at sundhedsstyrelsen stiller føl-
gende krav  
 

• at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om 
kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme 

 

Generelle oplysninger 

Antal patienter på plejehjemmet omfattet af det lovpligtige plejehjemstilsyn: 21 

Oplysninger om tilsynet indhentet hos: Daglig leder, samt det sundhedsfaglige per-

sonale. 

Afsluttende opsamling på tilsynets fund givet til: Daglig leder, samt det sundheds-

faglige personale. 
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Der blev taget 3 stikprøver hos patienter med komplekse pleje- og behandlingsbe-

hov. 

Opfølgning på tidligere tilsyn 

Som udgangspunkt var Ældre Lindevej undtaget for tilsyn i 2015. Grundet større 

organisatoriske ændringer med ny ledelse blev der jævnfør. Vejledningen foretaget 

tilsyn i 2015.  

Det blev oplyst, at der var iværksat flere ”kontrolinitiativer” i forhold til medicin-

håndtering, hvilket syntes at have haft markant effekt, idet der ikke i år blev fundet 

fejl og mangler vedr. medicinhåndtering. 
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Plejecentrets sundhedsfaglige personalekategorier 

Kategori Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Week-

end/helligdage 

Sygeplejerske X    

Social- og sund-

hedsassistent 

x x  x 

Social- og sund-

hedshjælper 

x x x x 

Fysioterapeut     

Ergoterapeut     

Økonoma     

Ernæringsassistent     

Ufaglærte     

Andre (pædagog) x    

 

Personalekategorier, der fungerer som konsulent/tilkald på plejecentret 

Kategori Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Weekend/helligdage 

Sygeplejerske  x x x 

Social- og sund-

hedsassistent 

  x  

Fysioterapeut X    

Ergoterapeut X    

Diætist x    

Ufaglærte     

Andre      
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Tilsyn udført den 12. november 2015 på 
Ældre Lindevej 
Ved tilsynet blev der fundet følgende forhold på plejehjemmet: 

  
 
415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence, 

ansvars- og opgavefordeling. 

Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvar- og opgavefordeling for 

alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af 

sundhedsfaglige opgaver. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
515:Instrukser om patienternes behov for behandling 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i for-

bindelse med patienternes behov for behandling. 

Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personale skal forholde sig i for-

bindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom 

og ved terminal behandling hos patienter, herunder krav til dokumentation af 

lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
915:Instrukser om livsforlængende behandling 

Ledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser, om hvordan personalet i til-

strækkeligt omfang anmoder om en lægelig vurdering af patienterne med hen-

syn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og 

om afbrydelse af behandling. 

 

Instrukserne skal indeholde retningslinjer om: 

- Ansvars- og kompetenceforhold 

- Hvem der i konkrete sammenhænge anses for den behandlingsansvarlige læge 
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- Ansvaret for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til 

patienten, og dertil hørende nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til 

at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant omfang 

- Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt med behand-

lingsansvarlig læge 

- Journalføring, herunder for placering i plejehjemmets patientjournal af oplys-

ninger fra den behandlingsansvarlige læges om dennes beslutning af fravalg af 

livsforlængende behandling herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af 

behandling 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
245:Sundhedsfaglig dokumentation 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og ad-

gang til de sygeplejefaglige optegnelser. 

Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til 

føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til 

indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
169:Medicinhåndtering 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering. 

Den skriftlige instruks skal beskrive 

-modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er 

i overensstemmelse med ordinationen 

- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering 

- dokumentation af medicinordinationer 

- identifikation af patienten og patientens medicin 

- hvordan medicin dispenseres 

- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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701:Samarbejde med de behandlende læger 

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de be-

handlende læger. 

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-

det med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, or-

dinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin.  

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-

det med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herun-

der gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af 

behandlingens virkning og bivirkning. 

- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-

det med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdom-

me. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
614:Håndhygiejne 

Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver 

arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk 

standard. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. 

Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i 

overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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314:Formelle krav til instrukser 

Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til in-

strukser. 

- De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der 

er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttræ-

delse og seneste ajourføring. 

- De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af 

emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet 

mod. 

- De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så 

de er anvendelige i det daglige arbejde. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
312:Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne 

i disse 

Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og op-

bevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivel-

se og faglig vurdering af, hvorvidt patienten har aktuelle eller potentielle pro-

blemer inden for følgende problemområder: 

- Aktivitet (ADL) 

- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse 

- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af trænings-

behov 

- Smerter 

- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov 

- Vejrtrækning og kredsløb 

- Søvn og hvile 

- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. mis-

brug 

- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår 
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- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation 

- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
216:Oversigt over patienternes sygdomme og handikap 

Der skal udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og handikap ved 

indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
217:Aftaler der er med den behandlende læge 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler 

om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som 

er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal 

revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

3 

 

 X  

Fund og Kommentarer: 

Der var ikke en klar beskrivelse af aftaler med behandlingsansvarlig læge om 

kontrol af kredsløbssygdomme. 

 

 

  
 
218:Aktuel beskrivelse af pleje og behandling 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og 

behandling og indikation for denne, som er iværksat hos patienten i forhold til 

aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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214:Beskrivelse af opfølgning og evaluering 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning 

og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i for-

hold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumente-

ret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er doku-

mentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk 

Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og 

systematisk 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
220:Dokumentation føres i én journal 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig 

for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt 

opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser 

og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af do-

kumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse 

omhandler. Relevante bilag skal opbevares i journalen eller ved brug af elektro-

nisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1112:Dato for ordinationen og/eller seponering 
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Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for or-

dinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sund-

hedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordine-

rende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret 

medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets 

aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke 

være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis 

og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i 

den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 
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1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for p.n.-medicin 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis 

og maksimal døgndosis for p.n.-medicin fremgå af den sundhedsfaglige doku-

mentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1117:Behandlingsindikationer skal fremgå 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlings-

indikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige do-

kumentation 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt 

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten 

føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
132:Medicingennemgang 

Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende 

læge har gennemgået patientens medicin, og personalet har dokumenteret de 

relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrø-

rende medicinhåndteringen. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 



 

 Side 14 

 

 

 

  
 
130:Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anfør-

te medicin 

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordine-

rede og den i medicinlisten anførte medicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
131:Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker 

Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af 

tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning 

Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i patienternes 

medicinbeholdning. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
127:Ophældt p.n.-medicin 

Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede 

doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styr-

ke og dosis samt dato for ophældning og medicinens udløbsdato. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   
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Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
144:Identifikation ved medicinudlevering 

- Personalet skal sikre, at patientens identitet er i overensstemmelse med angi-

velse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbehol-

der. 

- Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af patienten enten 

ved navn og personnummer eller fødselsdato og – år eller ved sikker genkendel-

se. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
121:Medicinen opbevares forsvarligt 

Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
122:Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt 

Hver enkelt patients medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige patienters me-

dicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 

Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 X   
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Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
123:Ingen fælles medicin 

Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrena-

lin, bliver overholdt. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet 

Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter til 

brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
129:Der er anbrudsdato 

Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset 

holdbarhed efter åbning. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
124:Doseringsæsker er mærket korrekt 

Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket 

med patientens navn og personnummer. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   
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Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser 

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til 

patienten eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og 

patientens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtyk-

ke/stedfortrædende samtykke). 

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes 

til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje 

og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende sam-

tykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

  
 
914:Informeret samtykke dokumenteret 

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet in-

formeret samtykke til behandling og pleje. 

Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel 

 

 

X   

Fund og Kommentarer: 

 

 

 

 
 
Øvrige forhold  
 
Adgang til sundhedsfaglige ydelser: 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med patienternes praktiserende læger fun-

gerede tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstand-

plejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sy-

gehuse. 
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� Det blev oplyst, at patienterne var orienteret om muligheden for influenza-

vaccination og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af 

D-vitamin og kalciumtilskud. 

Bygningsforhold og indeklima: 

� Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var bygnings- og indretnings-

forhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige 

problemer, som havde betydning for patienternes sundhed. 

Kvalitetssikring: 

� Plejehjemmet indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændel-

ser, og der foregik internt på plejehjemmet en systematisk opfølgning af 

disse med henblik på forebyggelse. 

 

Arbejdsdragt: 

 

� Personalet anvendte arbejdsdragt i overensstemmelse med Vejledningen 

om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren. 
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