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Handleplan i forhold til de anbefalede udviklingspunkter 
 beskrevet i tilsynsrapporten efter uanmeldt kommunalt tilsyn ved. BDO, den 27.11 2014 

 

 
1. At plejecentret afklarer udfordringerne med indrapportering til 

Tilbudsportalen. 

 

Kære bruger af Tilbudsportalen, 

Dine indsendte rettelser er blevet behandlet af myndigheden. 

Myndigheden har godkendt opdateringerne, og du behøver således ikke foretage dig mere.  

Tilbudsportalens Indberetningssystem 

Det drejer sig om rettelser for følgende tilbud og blanketter: 

 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HARESKOVBO  

metode Sundhedspædagogisk metode  
 

 

 
Som dokumenteret efter tilsynet i 2013, så er de anbefalede rettelser fortaget straks efter 

tilsynet i 2013. 

 

At der er tekniske udfordringer på tilbudsportalen, kan Hareskovbo nok ikke løse. 

 

2. At plejecentret igangsætter initiativer, der hidtil ikke har været afprøvet, i 

forhold til konkret beboer. Dette med henblik på at der gøres en faglig og 

ekstra indsats for at sikre større trivsel, og forebygge ensomhed og isolation 

hos beboeren. 

 

Der er tale om en beboer, der er udfordret af et noget ”sort syn” på livet generelt. Samtidig har 

beboeren let til at glemme – også de oplevelser, som han i situationen glædes over, og han 

sidder derfor med en oplevelse af at ”der intet sker”. 

http://admin.tilbudsportalen.dk/
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Beboeren er i spisestuen til alle måltider og også altid med til hyggestunder - både de planlagte 

og også de spontane. 

 

Afdelingssygeplejersken har talt med medarbejdergruppen om dette udviklingspunkt. Det 

bliver her tydeligt, at medarbejderne, der er omkring beboeren i hverdagen, kender ham – og 

hans små vaner rigtig godt. De fortæller fx hvad de ofte taler med ham om, de ved hvad han 

kan lide og også at han ofte gerne vil til forskellige aktiviteter, men ikke altid har lyst til at blive 

så længe af gangen. 

 

Det aftales i afdelingen, at det vil blive indskrevet i beboerens statusark og døgnrytmeplan, 

hvad han godt kan lide, og hvad der faktisk gøres i dagligdagen i forhold til trivsel. 

 

Det aftales endvidere, at beboeren dagligt huskes på hvad der er af aktivitetsmuligheder, samt 

at der følges op på information senere på dagen, da denne kan være glemt.  Personalet vil 

hjælpe beboeren til at huske, at se på ugeplanen. 

 

 

3. At plejecentret igangsætter initiativer, der sikrer, at alle medarbejdere er 

orienteret om aktivitetsafdelingens tilbud, således at medarbejderne i 

endnu højere grad kan motivere beboerne til at deltage heri. 

 
Dette er drøftet på ledermødet, den 4. december 2014. Der er truffet aftale om følgende 

fremgangsmåde: 

 

 Hver anden måned udsendes aktivitets – og træningsplanerne til alle afdelinger. Disse 

er inddelt i uger. 

 Planerne ophænges synligt – for både beboere og personale –  i afdelingerne. 

 På personalemøderne én gang ugentligt, gennemgås den kommende uges tilbud i 

trænings – og aktivitetsafdelingen ”Stoppestedet”. 
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