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Sundhedsstyrelsen har revideret
plejehjemstilsynet for 2014 med det formål at
forenkle tilsynet for kommunerne.
Ændringerne skal blandt andet ses som en
understøttelse og accept af kommunernes
generelle forbedringer af kvaliteten på
plejehjemmene. Fremover skal tilsynene
udføres der, hvor det er nødvendigt.
Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på
plejehjem og lignende boliger. Formålet med tilsynet er, at forbedre
den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på plejehjem.
Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har
ansvaret for at tilrettelægge indsatsen for beboerne på plejehjem,
herunder også at sikre, at overholde lovgivningen.
Kvaliteten på plejehjemmene er blevet bedre
Af den seneste rapport for plejehjemstilsynene fremgår det, at der de
sidste år har været forbedringer inden for en række af tilsynenes
områder. Man har blandt andet konstateret en forbedring inden for
medicinhåndtering, patientrettigheder, fysisk aktivitet og
genoptræning. Det er kommunernes forbedringer på en række
områder samt den målrettede kvalitetsindsats der gør, at reglerne for
plejehjemstilsynene er blevet ændret.
Forenklet rapport skal gøre det lettere for kommunerne af følge
op på tilsynene
Det skal understreges, at kravene i selve tilsynene vil være de samme
- blot justerede og opdaterede efter gældende lovgivninger og
vejledninger. Ændringerne omfatter selve formatet af rapporten samt
opfølgningen heraf, som bliver mere enkel. Strukturen og
opsætningen af målepunkter samt selve plejehjemstilsyns-rapporten
er blevet revideret for at forbedre systematik og læsevenlighed. Man
har fra Sundhedsstyrelsens side ønsket at imødekomme kritikken af
rapporten, som har været meget omfattende og vanskelig at læse.
Fremover vil plejehjemmene således kun modtage én samlet rapport,
hvor både målepunkter, konklusion og krav til opfølgning fremgår.
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Dette skal samlet set bidrage til at gøre det lettere for kommunerne at
følge op på tilsynene.
Omvendt bevisbyrde betyder et større kommunalt ansvar
Med de reviderede regler ændres også de kriterier, der gælder for,
hvornår et tilsyn med et plejehjem kan blive undladt. Som
udgangspunkt vil plejehjemstilsynene fremover antage, at
plejehjemmene overholder kravene. Når en handleplan er fremsendt
og det er bekræftet fra kommunens side, at de stillede krav er opfyldt,
vil der derfor som udgangspunkt ikke være tilsyn med plejehjemmet
det efterfølgende år. Dette skal gerne medføre, at ressourcerne
omkring plejehjemstilsynene bliver brugt på de plejehjem, hvor der er
problemer.
Det understreges dog af Sundhedsstyrelsen, at kommunerne har et
vigtigt ansvar for at dette kan lade sig gøre. Kommunerne har en
ansvar for selvkontrol og for at følge op på egne plejehjem. Dette vil
Sundhedsstyrelsen understøtte med en skabelon til kommunerne,
som de kan anvende, for at være sikre på, hvad de skal melde ind
vedrørende handleplanerne.
Tema for 2014: behandling med antipsykotiske lægemidler
Siden 2003 er der hvert år blevet valgt et tema, hvor der ud over det
vanlige årlige tilsyn sættes særligt fokus på et område. I 2014 vil der
blive sat fokus på behandling med antipsykotiske lægemidler. I
forbindelse med tilsynene på plejehjemmene vil en af stikprøverne
bliver udtaget hos en beboer, der er i fast medicinering med et
antipsykotisk lægemiddel.
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