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Ældrerådet har med tak modtaget Kommunens høringsbrev af 8.9.2022 med tilsynsrapporter fra 
anmeldt tilsyn i Hvalsøgruppen maj 2022, og observationsstudie i Hvalsøgruppen og i Visitation og 
hjælpemidler i maj / juni 2022  

 Tilsynsrapport for Hvalsø-gruppen  

 Observationsstudie Hvalsø - gruppen og Visitation og hjælpemidler  
 
Efter læsning af begge tilsynsrapporter hvor der tegner sig et øjebliksbillede af de aktuelle vilkår , 
er det Ældrerådets vurdering at der er igangsat mange udviklingstiltag i begge grupper bl.a. på 
baggrund af anbefalinger fra tilsynene og handleplanen for whistleblowerindberetningen i 2021. 
 
Der er gennemført forskellige organisatoriske ændringer i Hvalsø - gruppen og i Visitation og hjæl-
pemidler, nyansættelser i ledelsen forår / sommer 2022, samtidig med at der har været rekrutte-
ringsudfordringer og fravær på begge områder. 

Aktuelt er der fokus på fortsat kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling af personalet bl.a. i for-
løbet ” Værdighed i ældreplejen  ”.Der  er  i Visitation og hjælpemidler planlagt undervisning i ”den 
gode afgørelse”, samt undervisning i ” den gode sagsbehandling ” i tunge sager.Ansættelse af bl.a. 
farmakonomer har også haft en betydning.  

Vi anerkender tilsynets positive vurderinger i det anmeldte tilsyn, og ved observationsstudierne i 
Hvalsø -gruppen og Visitation og hjælpemidler. Bl.a.   

 Visitatorerne har prioriteret flere hjemmebesøg for i højere grad at sikre forventningsaf-
stemning med borgerne.  

 At der på alle møder i hjemmeplejen og på møder i Visitation og hjælpemidler er en god 
stemning og en imødekommende og professionel kommunikation. 

 At engagerede medarbejdere og ledelse medvirker til trivsel for borgerne  

 At hjemmeplejegruppen lever op til Lejre Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau  

Anbefalingerne for begge grupper til det videre arbejde er i størst omfang: 

 Fokus på mødestruktur, mødeledelse , deltagerkreds / ledelse / fagpersoner , dagsorden i 
bl.a. hjemmeplejegruppernes  triageringsmøder, og i teammøder i Visitation og hjælpemid-
ler 

 Klar ansvars og opgavefordeling ved udarbejdelse af fx procedurer, vejledninger og instruk-
ser, samt implementering og opfølgning  
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Anbefalinger for Hvalsø - gruppens videre arbejde er i størst omfang : 

 Medicinhåndtering efter gældende instruks  

 Dokumentationspraksis i forhold til serviceloven og sundhedsloven .  

 Fortsat ledelsesmæssigt fokus. 

Formålet er at sikre patientsikkerheden især ved at medicinhåndtering lever op til gældende in-
struks, og dokumentationspraksis lever op til gældende lov til dokumentation, både for Servicelo-
ven og Sundhedslovens vedkommende. 

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

 
Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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