
 

 

Referat af dialogbaseret tilsynsbesøg på Tåsinge Plejecenter  

 

Mødedato:  Den 2. november 2016. 

Deltagere:  8 Beboere og pårørende. Områdeleder Peter Mouritsen, 

Sygeplejerske Didde Hansen og sektionsleder Jane 

Schleimann. 

Referent:  Jane Schleimann 

 
1. Velkomst 

Sektionsleder Jane Schleimann byder velkommen og orienterer 

kort om formålet med det lovbestemte dialogbaserede tilsyn.  

Sektionsleder orienterede kort om, hvad der arbejdes med i 

sektionen. 

 

2. Uanmeldt kommunalt tilsyn 

Tilsynet blev gennemført d. 19. april 2016 af tilsynsførende 

sygeplejerske Marianne Lauritsen. 

Samlet konklusion og anbefalinger: 

 

Ingen bemærkninger 

Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, 

forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, 

kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 

 

Tilsynets vejledning og kommentarer: 

Som nævnt lever det observerede op til lovgivning, regler, 

rutiner m.m.  

I forhold til dokumentationen blev der ved tilsynet foretaget 

stikprøvekontrol hos 3 tilfældigt udvalgte borgere.  

Generelt kan fremhæves at dokumentationen vidner om et godt 

overblik over beboernes sundhedsmæssige tilstand og at dette 

afspejles i gode, uddybede beskrivelser i borgeraftalernes 

overskrifter. Der blev ved tilsynet givet ros for de meget flotte og 

veldokumenterede helhedsvurderinger. Der blev observeret 

enkelte forhold omkring problemformulering i borgerplanerne. 

Dette har dog ikke betydning for det samlede indtryk af fagligt 

godt overblik.  

 

Ved Tilsynet d. 19. april 2016 var der en behagelig stemning 

blandt borgere, personale og ledelse.  

Alle adspurgte borgere gav udtryk for stor tilfredshed med at bo 

på Tåsinge Plejecenter og personalet gav udtryk for trivsel i det 

daglige arbejde. Tilsynsførende blev mødt med stor 

imødekommenhed og venlighed og der var en meget positiv 

tilgang til Tilsynet.  
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3. Uanmeldt embedslæge tilsyn 2016 

Der har endnu ikke været tilsyn for 2016. 

Der var i 2015 ikke uanmeldt embedslæge tilsyn, da der ved 

tilsynet i 2014 blev vurderet, at plejecentret kunne overgå til 

gradueret plejehjemstilsyn 

 

 

Orientering fra Bruger- og pårørenderåd 

Rådet afholder møder i løbet af året, hvor rådet inddrages ved 

fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og 

omsorgsindsats i de enkelte boenheder, herunder retningslinjerne 

for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter i de enkelte boenheder. 

Referater fra møderne opbevares i Bruger- og 

pårørenderådsmappen på alle afdelinger, og er tilgængelige for 

alle

 

4. Trivsel i boenhederne 

Enkelte pårørende havde oplevet, at personalet ikke have fået 

læst i en kalender hos en beboer, at vedkommende skulle til 

læge. Der blev opfordret til, at give personalet mundtligt besked 

om lægebesøg mm. så personalet kan skrive det ind i kalenderen 

i fællesstuen som alle personaler kigger i dagligt. 

 

En beboer på C/E ønsker at blive mere inddraget i 

madbestillingen. Jane beder personalet om at huske dette. 

 

Enkelte har oplevet, at rengøringsstandarden kan blive bedre i 

lejlighederne på Anemonen. Jane strammer op på dette 

 

Utilfredshed med at der endnu ikke er fundet en ny udbyder af tv 

kanaler i huset, og at signalet ikke er stabilt. Jane orienterede 

om, at Jane Rasmussen fra CETS afholder møde om dette på 

Tåsinge Plejecenter den 8. december hvor der vil være valg af 

antenneleverandør. Jane Rasmussen sender invitationer ud. 

 

Ellers alt i alt, ros til personalet i hele huset for, at levere en god 

pleje og omsorg til beboerne. 


