
                                                                                                                          

   

 

Bilag 1 til tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn 
 

Plejecenter Øst – Frøavlen  

 
Uanmeldt administrativt tilsyn den 31. oktober 2019 

 

Samlet konklusion/vurdering, begrundelser og anbefalinger: 

Den 25. juni 2019 var der uanmeldt kommunalt tilsyn på Plejecenter Frøavlen, og ved dette 

tilsyn blev der konstateret betydende mangler i forhold til dokumentationen. Som det fremgår 

af tilsynsrapporten fra den 28. juni 2019 blev sektionsleder bedt om at fremsende en tids- og 

handleplan med oplysninger om, hvordan sektionen ville håndtere de påpegede mangler. 

Derudover ville der blive foretaget opfølgende tilsyn.  

 

Af den fremsendte tids- og handleplan fremgår det, at der vil blive taget hånd om de 

påpegede mangler i forhold til dokumentationen. I ugerne 36 og 37 har kontaktpersoner 

været frigjort i forhold til at få udarbejdet og ajourført døgnrytmeplaner og generelle 

oplysninger på samtlige borgere. Af tids-og handleplan fremgår det, at alle borgere vil være 

opdateret senest d. 12. september 2019.   

Der er således foretaget opfølgende uanmeldt administrativt tilsyn den 31. oktober 2019. Ved 

dette administrative tilsyn er dokumentationen (døgnrytmeplan og generelle oplysninger) 

gennemgået og kontrolleret hos 8 tilfældigt udvalgte borgere.  

Ved tilsynet konstateres det, at der generelt er sket en forbedring i forhold til 

dokumentationen og det kan konstateres, at der ikke længere er betydende mangler. Tilsynet 

giver dog fortsat anledning til vejledning og der findes fortsat forhold svarende til mindre 

mangler angående dokumentationen.  

I alle stikprøver er der fortsat nogle af fanerne under generelle oplysninger, der ikke er 

udfyldt. I den ene stikprøve er kun få faner udfyldt og samme borger blev også kontrolleret 

ved første tilsyn i juni 2019. Generelt ses fine og ajourførte døgnrytmeplaner. Der vejledes i, 

at disse løbende skal ajourføres ved ændringer (i flere døgnrytmeplaner er der noteret, at der 

først skal evalueres i september 2020). I 1 døgnrytmeplan er der noteret, at personalet skal 

hjælpe borger med at få hævet penge og at personale opbevarer hævekort samt kode til 

kortet. Jvf. gældende instruks må personale ikke have koder til hævekort. Sektionsleder er 

efterfølgende orienteret om dette og vil følge op.  

På baggrund af det opfølgende tilsyn vil der ikke blive foretaget yderligere før det ordinære 

uanmeldte tilsyn i 2020, hvor der igen vil blive fulgt op på dokumentationen.  

Dette bilag er sendt til områdeleder Karin Rindebæk Larsen og sektionsleder Agnete Bille.  
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