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4330 Hvalsø 

Att.: Anja Steinmejer 

Ældrerådet har med tak modtaget Kommunens høringsbrev af 8.9.2022 med tilsynsrapporter fra 
uanmeldte tilsyn i følgende hjemmeplejegrupper den 1. juni og 23. juni 2022. 

 Tilsynsrapport for Ammershøj-gruppen  

 Tilsynsrapport for Lejre-gruppen. 

Ældrerådet glæder sig over den fortsatte positive udvikling i begge hjemmeplejegrupper siden 
sidste tilsyn i 2021.  

De forskellige organisatoriske ændringer i hjemmeplejegrupperne, og fortsat fokus på kvalitetsud-
vikling og kompetenceudvikling af personalet bl.a. i forløbet ” Værdighed i ældreplejen  ” har uden 
tvivl bidraget. Ansættelse af bl.a. farmakonomer har også haft en betydning.  

Vi anerkender de samlede vurderinger i de uanmeldte tilsyn i Ammershøjgruppen og Lejregrup-
pen. Bl.a.   

 At hjemmeplejegrupperne fremstår som velfungerende enheder med stabilt personale, og 
faldende sygefravær 

 At fagligt kompetente medarbejdere og ledelse medvirker til trivsel for borgerne  

 At hjemmeplejegrupperne lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og serviceni-
veau, og hjælpen tilrettelægges på borgernes præmisser.  

 At der i hjemmeplejegrupperne bliver lagt vægt på en respektfuld kommunikation , adfærd 
og imødekommende kultur   

 At der gives god introduktion til nyansatte, og etablering af mentorordning 

Hjemmeplejegrupperne lever i meget høj grad, og i høj grad op til de 7 temaer som er gennemgået 
og vurderet ved begge tilsynene. 

På enkelte områder fortrinsvis medicinhåndtering , og dokumentationspraksis i forhold til service-
loven og sundhedsloven anbefales det fortsat at have ledelsesmæssigt fokus. 

Formålet er at sikre patientsikkerheden ved, at især medicinhåndtering lever op til gældende me-
dicin instruks, og dokumentationspraksis  lever op til gældende lov til dokumentation, både for 
Serviceloven og Sundhedslovens vedkommende. 

Ældrerådet har tillid til at der fortsat arbejdes målrettet på at følge anbefalingerne i rapporterne, 
og tager tilsynsrapporterne til efterretning med ovennævnte bemærkninger. 
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