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Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune 

Att.: Overassistent Janie Bitsch 

Sekretariat & Jura 
 

Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 7. marts 2019 bilagt høringsbrev af samme dato, angående 
høring af tilsynsrapporter og årsrapport fra Socialtilsyn Øst for tre hjemmeplejegrupper i Lejre Kommune. 

Ældrerådet har gennemgået og drøftet rapporterne fra Socialtilsyn Østs anmeldte tilsyn, herunder også 
baggrundsmaterialet for tilsynets konklusioner og vurderinger   

Vi har med tilfredshed og anerkendelse noteret os Socialtilsyn Østs overordnede vurderinger,konklusioner 
og beskrivelse af udførelsen af arbejdet hos de hjemmeboende borgere i 
hjemmeplejegrupperne,Ammershøjparken, Nordstjernen og Sydstjernen i Hvalsø :  

• at hjemmeplejen skaber en meningsfuld dagligdag med individuelt indhold, tryghed og værdighed 
for borgerne.  

• at hjemmeplejen i alle tre områder er ansvarsfulde, og leverer god pleje og omsorg til borgerne. 

• at visitation af borgerne sker i en fagligt begrundet proces, og i tværfagligt samarbejde med 
hjemmeplejen og træning.    

• at de interviewede borgere og pårørende er meget tilfredse med de bevilligede ydelser, og   
medarbejdernes kompetencer og indsats i hjemmet. 
 

Ligeledes har vi  noteret os at Socialtilsyn Øst ikke finder kritiske forhold, men har anbefalinger af 
generel  og lokal karakter til alle tre hjemmeplejegrupper,om hvilke områder de fortsat kan arbejde 
videre på, og fortsat udvikle i 2019. Bl.a. 

• Dokumentation – skal være tidstro og aktuel af hensyn til kvalitet i dagligdagen for borger og 
pårørende, bl.a. med det formål  at sikre borgerens værdighed og individuelle behov 

• Retssikkerhed for borgeren  - habilitet / inhabilitet, dokumentation af aftaler med pårørende, 
aftaler ved værgemål, og dokumentation for samtykke til videregivelse af personfølsomme data. 

Ældrerådet ser frem til at følge Hjemmeplejens fortsatte arbejde med Socialtilsyn Østs  generelle, og lokale 
anbefalinger, som beskrevet i Årsrapporten 2018. 

Som afslutning bemærker vi, at der i en del af det fremsendte høringsmateriale angives, at de anmeldte 
tilsyn i hjemmeplejen er uanmeldte.  

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 

Formand 

Ældrerådet i Lejre Kommune 



 

Ældrerådet i Lejre Kommune 

 

 


