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Ældrerådet har med tak modtaget kommunens høringsbrev af 05.12.2019, bilagt  

• Tilsynsrapport sygeplejen Lejre Kommune – Ammershøjparken Ældrecenter. Sundhedsfagligt, 
planlagt tilsyn. 

• Afgørelse påbud tilsyn Ammershøjparken ældrecenter. 

• Handlingsplan tilsyn Ammershøjparken oktober 2019. 

Ældrerådet har læst tilsynsrapporten for sygeplejen i Lejre Kommune, Ammershøjparken Ældrecenter og 
afgørelsen fra Styrelsen for Patient sikkerhed af den 19.08.2019 hvor der er givet Sygeplejen ved 
Ammershøjparken Ældrecenter følgende påbud:  

1) Journalgennemgang med henblik på om den sundhedsfaglige dokumentation er 
    overskuelig, systematisk og føres i én journal. 
 
2) Journalgennemgang med henblik på vurdering af den sygeplejefaglige 
    beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer. 
 
3) Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende oversigt over 
    patienters sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med 
    behandlingsansvarlig læge. 
 
4) Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende aktuel pleje 
    og behandling, opfølgning og evaluering. 
 
5) Gennemgang af og interview om instruks for medicinhåndtering. 
 
6) Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret 
     medicin og medicinliste. 
 
7)  Gennemgang af medicinbeholdning og journaler vedrørende 
     Medicinhåndtering. 
 

8) Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende patienters 
    Retsstilling. 
 
9) Observation og interview om procedurer for hygiejne. 
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Ældrerådet har følgende konkrete bemærkninger   

Ældrerådet er blevet orienteret om sagen af centerchef Lene Miller, herunder om dialogmøde med Styrelsen 
for Patientsikkerhed, om tids – og handleplan for løsning af de beskrevne alvorlige problemområder og 
mangler som tilsynet har fundet, og vurderet som kritiske for patientsikkerheden. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har ligeledes den 22. oktober 2019 modtaget høringssvar fra Lejre Kommune 
i form af en handleplan, der beskriver, hvordan de uopfyldte målepunkter vil blive bragt i orden.  
Styrelsen har konstateret, at de uopfyldte målepunkter stadig ikke er bragt i orden. 
 
Styrelsen har derfor ved afgørelse af 29. oktober 2019 
givet behandlingsstedet påbud om, at behandlingsstedet, fra denne dato skal opfylde nærmere 
fastsatte krav for at bringe de konstaterede forhold i orden. 

Ældrerådet er enige i, at en vigtig forudsætning for at nå målene i tids – og handleplanen er 

ledelsesfokus på kontinuerlig kompetenceudvikling af alt sygeplejepersonale i : 

• Fyldestgørende, præcis og tidstro dokumentation/ journalføring efter gældende lovgivning / 

vejledning. 

• Instruks for forsvarlig medicin håndtering, efter gældende lovgivning/ vejledning.   

• Sikre implementering af reviderede og gældende instrukser ved undervisning af personalet, og 

introduktion til nyt personale og vikarer. 

 

Ligeledes er det vigtigt, at evaluere og følge op på arbejdsgangene, og at opdaterede/ gældende instrukser, 

vejledninger (evt. nye) er faste punkter på personalemøder i Sygeplejen.  

  

En anden vigtig forudsætning er at der fremadrettet afsættes de nødvendige ressourcer til ansættelse af 

faguddannet personale til udførelse af de komplekse  sygeplejeopgaver i det nære sundhedsvæsen, med 

fokus på ældre medicinske patienter. 

   

Vi vil i Ældrerådet afslutningsvis påpege vigtigheden af fortsat at understøtte og sikre, at en 

helhedsorienteret behandling, pleje og omsorg sker med fornøden omhu og samvittighedsfuldhed i tæt 

samarbejde med borgeren/ pårørende, og i overensstemmelse med Lejre Kommunes værdighedspolitik. 

Ældrerådet har tillid til at bl.a.de iværksatte tiltag i tids – og handleplanen vil sikre at sygeplejen i   

Ammershøjparkens Ældrecenter, og i hele Lejre Kommune fremadrettet lever op til gældende lovgivning på 

de beskrevne problemområder og mangler i henhold til Styrelsens tilsynsrapport.  

Ældrerådet anmoder centerchefen om en mundtlig redegørelse om Styrelsens tilbagemelding/ status på tids 

og handleplanen efter godkendelse af Styrelsen for patientsikkerhed.    

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 

Formand 
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