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Ældrerådet har med tak modtaget Kommunens høringsbrev (e-mail) af 7. oktober 

2022 med tilsynsrapporter vedrørende uanmeldte kommunale tilsyn på Grønnehave 

Midlertidige pladser og Genoptræning (14.6.2022); på Ammershøjparken Ældrecen-

ter (10.6.2022); på Bøgebakken Plejecenter (16.6.2022); samt på Hvalsø Ældrecenter 

(15.8.2022). 

Først for så vidt angår Grønnehave Midlertidige pladser og Genoptræning:  

Ældrerådet anerkender den samlede vurdering i det uanmeldte tilsyn, herunder: 

- At Grønnehave Midlertidige pladser og Genoptræning er et meget velfunge-

rende center, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker 

til trivsel for borgerne. 

- At centret lever op til Lejre kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-

viceniveau. 

- At de indsatser, borgerne modtager på centret, leveres med høj faglig kvalitet. 

- At hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser i samspil 

med de frivillige. 

- At der af borgere og pårørende opleves en imødekommende kultur og et vel-

organiseret pårørendesamarbejde. 

Vi bemærker, at der er enkelte mangler i journalføringen og i medicinhåndteringen, 

men at der i forhold til medicinhåndteringen er en målrettet og systematisk praksis. 

Videre, at der med fokus på faglig nærledelse systematisk og målrettet er fulgt op på 

det sidste tilsyn, og at der arbejdes med en række tiltag til fortsat udvikling af den 

samlede kvalitet, bl.a. en reorganisering med styrket faglig ledelse.  

Vi anbefaler, at journalføring og medicinhåndtering fortsat har ledelsesmæssigt fo-

kus. 

 

 



Dernæst for så vidt angår Ammershøjparken Ældrecenter: 

Det er Ældrerådets opfattelse, at det er BDO’s samlede og overordnede vurdering, 

at Ammershøjparken Ældrecenter er et velfungerende ældrecenter. 

Der er gode, velfungerende og faglige medarbejdere, som medvirker til en god triv-

sel og tone overfor beboerne.  

Alle beboere udtrykker tilfredshed med indholdet i deres hverdag. 

Tilsynet har ligeledes ikke konstateret kritiske forhold, men har noteret nogle anbe-

falinger omkring dokumentation, såsom en bedre medicinopbevaring og medicin-

håndtering. 

Ældrerådet ser frem til, at disse anbefalinger løbende bliver fulgt op af ledelsen på 

ældrecenteret som allerede nævnt i den overordnede vurdering.    

Dernæst for så vidt angår Bøgebakken Plejecenter: 

Ældrerådet finder rapporten klar og konkret med beskrivelse af metode og med kla-

re observationer, vurderinger og anbefalinger. 

Vi noterer med tilfredshed, at BDO's vurdering bl.a. er, at Bøgebakken Plejecenter er 

meget velfungerende med engagerede medarbejdere og ledelse, at indsat-

ser tilrettelægges på borgernes præmisser og leveres med en høj faglig kvalitet, at 

der er fokus på kerneopgaven med en sundhedsfremmende og hverdagsrehabilite-

rende tilgang, at der er indarbejdet en god faglighed og struktur i forhold til medi-

cinhåndtering, at der er et velfungerende pårørendesamarbejde, at der er fortsat 

udvikling af den samlede kvalitet samt styrket nærledelse og faglighed, herunder 

udvikling af dokumentationspraksis, værdighed i ældreplejen og mad og måltider. 

BDO påpeger dog enkelte mangler i den samlede journalføring. Vi anser de påpege-

de mangler som en opfordring til altid at være omhyggelig, og vi har fuld tillid til, at 

der bliver strammet op på dette punkt. 

 

 

 

 

 



Endelig for så vidt angår Hvalsø Ældrecenter: 

Også for så vidt angår Hvalsø Ældrecenter vurderer BDO, at ældrecentret er velfun-

gerende med engagerede medarbejdere og ledelse, hvilket fremmer trivslen på 

centret. Det vurderes også, at ældrecentret lever op til Lejre Kommunes kvalitets-

standarder, men med mangler omkring SEL-journalføringen, som dog vurderes at 

have en faglig standard. Dokumentationen på SUL fremstår med en god faglig stan-

dard og kun få mangler. 

Det vurderes videre, at ældrecentrets ydelser leveres med en høj faglig standard 

med fokus på kerneopgaven, herunder og ikke mindst på mad og måltider. Dog er 

medicinhåndteringen mangelfuld, idet den kun i middel grad lever op til gældende 

instruks på området. Det gælder især manglende opdatering af medicinlister samt 

opbevaring og dokumentation. 

Endelig vurderer BDO, at ældrecentret har et velfungerende pårørendesamarbejde. 

Ledelsesmæssigt er der igangsat en række relevante udviklingstiltag i kvalitetsarbej-

det med henblik på at sikre sikker drift og udvikling af den samlede kvalitet, herun-

der dokumentation, medicinhåndtering, kommunikation og kultur. Disse tiltag aner-

kendes af tilsynet som relevante og understøttende for sikker drift i indsatserne 

over for borgerne. 

Ældrerådet ser frem til at følge disse udviklingstiltag, bl.a. gennem deltagelsen i æld-

recentrets Beboer- og Pårørenderåd. 

Ældrerådets bemærkninger: 

Ældrerådet har noteret sig anbefalingerne og bemærkningerne i tilsynsrapporterne, 

herunder særligt at der overvejende er tale om positive bemærkninger, og vi har 

fuld tillid til, at der fortsat arbejdes målrettet på at følge anbefalingerne. 

Ældrerådet tager på den baggrund tilsynsrapporterne til efterretning med oven-

nævnte bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Kornval 

Formand 

Ældrerådet i Lejre kommune 


