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Sekretariat & Jura 
 

Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 4. marts 2021 bilagt høringsbrev af samme dato, angående 
høring af tilsynsrapport og årsrapport 2020 , for to hjemmeplejegrupper i Lejre Kommune. 

Ældrerådet har gennemgået og drøftet rapporten fra L Consults anmeldte tilsyn i efteråret 2020.   

Trods den helt specielle corona situation siden marts 2020, bl.a. med ændrede arbejdsgange ved brug af 
værnemidler, smitterisiko, og et højere sygefravær hos medarbejderne, er der i hjemmeplejegrupperne 
gjort en stor indsats.  Vi har derfor med tilfredshed og anerkendelse noteret os L Consults overordnede 
vurderinger,konklusioner og beskrivelse af udførelsen af arbejdet hos de hjemmeboende borgere i 
hjemmeplejegrupperne, Lejregruppen og gruppen ved Ammershøjparken. 

I Ældrerådet har vi specielt noteret os følgende 

 At der ved visitationen tages afsæt i borgernes behov, og hjemmeplejegrupperne leverer 
tilfredsstillende og flexibel sygepleje, personlig pleje og omsorg , samt praktisk hjælp til borgerne 

 At der arbejdes efter ajourførte kvalitetsstandarder, Lejre Kommunes Værdighedspolitik, og 
dokumentationspraksis lever op til lovkravene på området 

 At der er et godt tværfagligt samarbejde med sygeplejerskegruppen, træning, samt praktiserende 
læger og sygehuse, der sikrer sammenhæng og kontinuitet i hjælpen der ydes 

 At der er kompetente ledere, og en kompetent og relevant fagligt sammensat medarbejdergruppe     

 At de interviewede borgere og pårørende er meget tilfredse med de bevilligede ydelser, og   
medarbejdernes kompetencer og indsats i hjemmene. 
 

Vi har i Ældrerådet noteret os at L Consult  har givet råd og vejledning af generel og lokal karakter til 
begge hjemmeplejegrupper,om hvilke områder de fortsat kan arbejde videre på, og fortsat udvikle i 
2021.  

Bl.a. har vi noteret os at der i en af grupperne er behov for fortsat fokus på god dokumentationspraksis 
vedrørende retssikkerhed for borgeren, herunder habilitet / inhabilitet, dokumentation af aftaler med 
pårørende, og dokumentation for samtykke til videregivelse af personfølsomme data. 

Ældrerådet ser frem til at følge det fortsatte arbejde med L Consults generelle og lokale anbefalinger, som 
beskrevet i Årsrapporten 2020.  

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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