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Opfølgning på påbud af d. 26. maj 2020 på Marienlyst, Skive Kom-

mune

Styrelsen for patientsikkerhed har vurderet, at en opfølgning skal ske ved et admi-

nistrativt tilsyn, da styrelsen på det for nuværende grundlag, ikke finder det nød-

vendigt med et tilsynsbesøg.

Det administrative tilsyn sker med henblik på at foretage en vurdering af, om på-

buddet af den 26. maj 2020 er efterlevet. 

Det administrative tilsyn foretages ved, at plejeenheden skal indsende en redegø-

relse for, hvordan plejeenheden sikrer den fornødne kvalitet i forhold de målepunk-

ter, som ikke var opfyldt på det opfølgende tilsyn d. 11. august 2020.

Redegørelse skal indeholde oplysninger om nedenstående:

Målepunkt 5.1: Plejeenhedens dokumentationspraksis, herunder:

o at plejeenheden sikrer, at borgernes behov for hjælp, omsorg og 

pleje og heraf følgende afledte social – og plejefaglige indsatser bli-

ver beskrevet (målepunkt 5.1)

Målepunkt 6.2.: Borgere med behov for genoptræning og vedligehol-

delsestræning efter § 86, herunder:

o Plejeenheden kender målene og de fastlagte arbejdsgange for 

genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante borgere, 

og hvordan man i plejeenheden inddrager træningselementer og ak-

tiviteter i den daglige hjælp, omsorg og pleje for disse borgere (må-

lepunkt 6.2.)

Redegørelsen for ovenstående målepunktsopfyldelse skal indsendes til trn-

ord@stps.dk inden for fire uger fra modtagelse af det endelige påbud. Påført 

sagsnummer 35-2511-224 i emnefeltet.

Styrelsen vil herefter på baggrund af den modtagne redegørelse foretage en vurde-

ring af, om oplysningerne vurderes fyldestgørende i forhold til at sikre, at alle for-

hold omfattet af påbuddet er efterlevet og, at Plejecenter Marienlyst hermed har 

den fornødne kvalitet i forhold til den ydede hjælp, pleje og omsorg, som leveres af 

plejeenheden.  

Annalise Kjær Petersen

Oversygeplejerske.


