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          18 marts, 2021. 

Lejre Kommune        J.nr.: 20/9402 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
Att.: Overassistent Janie Bitsch 
Sekretariat & Jura 
 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens E - mail af 4. marts 2021 bilagt høringsbrev af 3 
marts 2021, angående høring af anmeldte kommunale tilsyn på Lejre Kommunes 3 plejecentre i 
efteråret  2020. 

Sagen er bilagt:  

 Samlet Årsrapport for Plejecentrene, og individuelle rapporter fra plejecenter Bøgebakken, 
Hvalsø Ældrecenter, og Ammershøjparken  

I Ældrerådets høringssvar medinddrages konsekvenserne af corona situation siden marts 2020, 
med bl.a. besøgsrestriktioner for familie / pårørende til beboerne på de tre plejecentre, ændrede 
arbejdsgange ved brug af værnemidler, smitterisiko, isolation og sygefravær blandt det faste 
personale. De frivilliges store indsats på plejecentrene er sat på stand by.      

Det er Ældrerådets vurdering at der på trods af coronasituationens udfordringer, er positive 
konklusioner på,at kompetente ledere og medarbejdere sikrer at der på de tre plejecentre ydes 
god pleje, omsorg og rehabilitering . Alle bidrager også til at der skabes en god dagligdag for 
beboerne med tryghed og værdighed, og tilbud om aktiviteter. 

Ved opfølgning på anbefalinger fra tidligere tilsyn er der udarbejdet handlingsplaner ,og der er 
arbejdet konstruktivt med dette på alle tre plejecentre. Grundet coronasituationen har det dog 
været højt prioriteret, at holde  fokus på kerneopgaven – god pleje, omsorg og træning, støtte til 
at bevare relationer, og fælles aktiviteter ved besøgsrestriktioner, og ikke mindst skabe  tryghed 
og værdighed for beboerne og pårørende.  

Vi har derfor i Ældrerådet med tilfredshed og anerkendelse noteret os L Consults overordnede 
vurderinger,konklusioner og beskrivelse af udførelsen af arbejdet på Bøgebakken, Hvalsø 
Ældrecenter og Ammershøjparken. 

Ældrerådet følger op på  anbefalinger fra tidligere tilsyn, og tilsynet i 2020, der har anbefalinger  
på følgende områder: 

 Fortsat opfølgning på handleplaner fra tilsynet på plejecentrene i 2019, herunder at 
dokumentationspraksis lever op til gældende lovgivning på området 

 Sikre at plejecentrenes hjemmesider og plejehjemsoversigten er løbende ajourført og 
opdateret på hjemmesiden lejre.dk 

 Sikre at den reviderede Værdighedspolitik 2021 ,er tilgængelig ,kendt af alle medarbejdere 
på Plejecentrene , så de beskrevne værdier bliver synlige for beboere og pårørende    
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 Fortsat  samarbejde med borgere og pårørende, herunder inddragelse og respekt  for 
borgernes  livshistorier, for at sikre at borgerens livskvalitet fortsætter ved indflytning i 
plejebolig 

 Fokus på dokumentation af borgernes retsstilling , herunder habilitet / inhabilitet 

 Fokus på kompetenceudvikling af personalet 

 
 
Ældrerådet ser frem til at følge de tre Plejecentres arbejde med  L Consults anbefalinger på de 
beskrevne områder i Årsrapporten, og i de individuelle rapporter for Bøgebakken, Hvalsø 
Ældrecenter og Ammershøjparken. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Kornval 
Formand 
Ældrerådet i Lejre Kommune 


