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Fagligt tilsyn på Rosenhaven oktober 2020  

Udviklingspunkter samt Handleplan  

Tema 2 : Dokumentation 
Fokusområde:  

 Oprettelse af alle relevante indsatsmål og handlingsanvisninger, samt fjerne dem, som ikke 
længere er aktuelle. 

 Fokus på tiltag der forebygger UVI, skal afspejles i dokumentationen  
 

Handling:  
 Matrixgruppen patientsikkerhed sætter fokus på infektioner med fokus på UVI I form af UTH 

indberetninger, forebyggelse og behandling. Vi afventer kommunalt udspil for procedurer.  
 Opfølgende undervisning i Nexus, med fokus på tilstande, indsatsmål og handlingsanvisninger. 

Samt det medarbejderne selv ønsker opfølgning på.  
Tidsplan: 

 Opstart af arbejdsgruppe januar 2021 for UVI, samt øvrige infektioner – Start implementering 1. 
kvartal 2021 

 Opfølgende undervisning kontinuerligt: start 2021 
 Infektioner og dokumentation bliver en del at årshjulet på Rosenhaven. 

 
Forventet effekt: 

 At medarbejderne arbejder forebyggende i afdelingerne. 
 At dokumentationen mhp opstart, opfølgning og afslutning af en tilstand, bliver en naturlig del af 

plejeprocessen. 
 Den røde tråd i dokumentationen vil være mere synlig.  

 
 

Tema 4 : Anerkendelse, inddragelse og indflydelse 
Fokusområde:  

 Information til pårørende omkring kontakt til og i afdelingen om eftermiddagen/aften.  
 Information til pårørende omkring mulighed for overnatning i specielle situationer. 

Handling:  
 At synliggøre tilgængeligheden til Rosenhaven via hjemmeside og velkomstfolder. B.la. hvordan 

pårørende skal forholde sig hvis de ikke kan finde noget personale på bestemte tidspunkter, eller 
hvis de gerne vil overnatte. 

Tidsplan: 
 Løbende  

Forventet effekt: 
 At pårørende oplever en tilgængelighed til Rosenhaven døgnet rundt. 

 

Tema 5: Aktiviteter  
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Fokusområde:  
 Fokus på ensomhed og aktiviteter i alle 4 afdelinger.  
  

Handling:  
 Der skal arbejdes i alle 4 afdelinger med at skabe meningsfulde eftermiddags aktiviteter, hvor 

personalet er tilstede og sørger for hyggelig stemning. 
 Der er planlagt musikarrangementer i efteråret 2020.  
 I perioden med nedlukning, har personalet fokus på at skabe hyggelige stunder, i det omfang det 

er muligt.  
 Der arbejdes på, at stille personale ressourcer til rådighed, så der som udgangspunkt altid er tre 

personaler tilstede til kl. 15 i alle afdelinger, til at skabe det hyggelige og inkluderende miljø.  
Tidsplan: 

 Opstart 1/1 2021 
   

Forventet effekt: 
 At der i afdelingerne ses et fællesskab som skaber glæde og samhørighed for beboerne. 

 

Tema 6 : Mad og måltider 
Fokusområde:  

 Fokus på det gode måltid 
 Tilstedeværelse af personale ved bordene. 

Handling:  
 Emnet vil blive taget op på personalemøder med alle vagthold.  
 Løbende undervisning i det gode måltid fra kost kontaktpersonerne til nye medarbejdere 

Tidsplan: 
 Løbende 

 
Forventet effekt: 

  At alle beboere oplever måltiderne som hyggelige sammen med medarbejderne.  
 

Tema 8 : Fysiske rammer og miljø 
Fokusområde:  

 Lange gange uden mulighed for afskærmning. 
 Lang spisestue 

Handling:  
 Benytte skydedøren i fællesstuen mere målrette for at skabe hyggelige og rolige omgivelser. 
 De lange gange er flugtvej på 1.sal. Alle medarbejdere skal have øget fokus på fælles arealerne, 

så det bliver et fælles ansvar at fællearealerne er hyggelige med fokus på detaljerne.  
Tidsplan: 

 Løbende 
Forventet effekt: 

 Alle fælles arealer ser hyggelige og indbydende ud.  
 


