
Lokalrådsmøde den 3 februar 2020 

Tilstede: Svend - Rikke - Ole - Lise - Sonja – Anders -Denise 

 

Dagsorden:  Sørens fratrædelse ønskes på dagsorden 

Ordstyrer: Ole 

Referent Denise 

Referat fra 28/10.19: Ingen bemærkninger. Der mangler opfølgning på handleplaner og Social- og 

sundhedsassistentens (sosu) opgaver. 

Nyt fra Solsikken: Status efter tilsyn 

Tilsyn 20/1 godt repræsenteret af sundhedsfaglig konsulent fra myndigheds afdelingen, ligesom der var 

social og sundheds assisten og pædagog med fra Solsikken. Fra Bostederne var der ledelse og den fælles 

sygeplejeske.  

Efter tilsyn er der nu 3 målpunkter tilbage der skal opfyldes.  1:Hvordan er systematikken lavet i det 

elektroniske system. 2: Er medicin udlevering udført korrekt så der kan følges op på det. 

3:Dokumentationsdelen har ikke været god da der ikke har været en manual.  

I fx generelle helbredsoplysninger, skal der dokumenteres på en bestemt måde der skal være hurtigt at 

skabe sig overblik og det skal være tydeligt hvilke behandlinger der er i forvejen er. opsætningen skal være 

ens for alle borgere. Tilsynet har ikke ment, at systemet Skanderborg kommune har anvendt har været godt 

nok. Der bliver set på det i hele kommunen. De 12 sundhedsfaglige indsatser har til været oprettet i word 

indtil systemet Cura kunne sættes i gang.    

Bostederne Skanderborg har ikke været hurtige nok til, at ansætte relevant sundhedsfaglige personale i de 

enheder hvor der er større plejeindsats, dette erkendes. 

Tilsynet kommer igen, for at følge op på de seneste 3 påbud. 

Solsikken modtager korrespondance breve ved ændringer omkring medicin.  

”FMK”= fælles medicinkort; er system for sig. Når fx beboer har været ved læge og der er 

medicinændringer, kan der ikke doseres medmindre sosu assisten er tilstede, eller anden sundhedsfaglig 

personale fra Bostederne Skanderborg eller fra Skanderborgs udekørende sygeplejersker tilkaldes. 

Pædagogiske Personale har kun adgang til FMK, hvis de er ”trustede” godkendt efter special uddannelse. 

Risiko for fejludleveringer  

Medicindosering: Svend vil følge op på, hvordan man kan sikre dobbelttjek af medicindosering, af andet 

sundhedsfagligt personale, og om det er et krav i andre sundhedsindsatser. Personalet der udlevere 

medicin, skal tælle antal tabletter ved udlevering. Svend vurderer- og undersøge muligheden for evt. endnu 

en sosu assistent på solsikken. Pårørende er bekymrede for fejldosering og derved også fejlmedicinering.  

Pårørende ønsker, at de på vegne af deres pårørende, får medicinskema med når der er overnatning, 

weekend og ferie hos familien. For at give samme mulighed for at sikre udlevering af det rette antal 

tabletter og mulighed for at følge lægens ordination og observere på bivirkning og virkning af medicin.  



 

Medicinudlevering:  

Læge, speciallæge konsultationer på hjemmedage. Dette er ikke altid muligt at lægge dem der, hvilket 

betyder at Solsikken nogen gange skal ind og ændre i vagt planlægningen. 

Hjemmedag: Rikke fortæller at kommunerne ikke betaler specifikt for hjemmedage.  

Rammerne er ikke tilpasset ældre beboere, der er blevet for gamle. Der tales om indhold og formål med 

hjemmedage.  

Ønsker og tanker om Pårørende samarbejde: 

Svend nævner, at der i det centrale råd har været tale om, at se på de aftaler der ligger, på et fælles møde 

for alle lokale pårørenderåd. 

Ansættelse af ny leder, vil blive når der er set på de problemer og udfordringer der er på Solsikken. Der 

tilstræbes at skabe balance, både i økonomi og personalesituationen, før ansættelse af ny leder. Lokalrådet 

har ønsker om, at ny daglig leder evt. bliver en person med sundhedsfaglig baggrund, set i lyset af 

beboerne bliver ældre og med flere sundheds- og helbredsproblematikker.  

Traditioner og fester udsættes.  

Tidspunkter fremadrettet kl. 17-19, mandage  

Næste møde 4/5  


