Ældrerådet i Lejre Kommune

Til:
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune

Gevninge den 27. juli 2014

Høringssvar vedrørende:
REVAS tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, den 21.Maj 2014.
Ældrerådet har gennemgået tilsynsrapporten vedrørende det uanmeldte tilsyn, og konstaterer, at
der er ikke er punkter til opfølgning fra det foregående tilsyn i 2013.
Dog blev der ved forrige tilsyn anbefalet at medarbejderne i Kløverhuset løbende skulle
modtage supervision, for derigennem at perspektivere og udvikle deres faglighed. Denne
anbefaling fastholdes i aktuelle tilsyn.
Det er positivt, at hovedindtrykket er at beboerne på Hvalsø Ældrecenter har det godt,
bekræftet af beboere og pårørende. I Centerdelen giver beboere således udtryk for at de trives
og modtager den hjælp og pleje de har behov for. Medarbejderne er engagerede og med et godt
samarbejde i medarbejdergruppen, og mellem leder og medarbejdere. Konkret gang i projekt
META i Centerdelen.
De fysiske rammer tilgodeser hovedsageligt beboernes behov i egne lejligheder og i
fællesarealer.
Der foreslås at arbejde med at gøre de fysiske rammer mere indbydende da beboerne
aktivt benytter fællesfaciliteterne.
Vedrørende placering af gæstestue i enheden for beboere med demens, påpeges dette som en
barriere for etablering af rolige og genkendelige døgnrytmer for denne målgruppe.
Placeringen af denne gæstestue bør revurderes.
Det er ligeledes positivt at dokumentationen i hele ældrecentret fremstår anvendeligt som
grundlag for den ydede indsats. Der påpeges forslag der med fordel kan fortsætte udvikling
af dokumentationen der kan afspejle både virkeligheden, og den ønskede faglige tilgang/
kvalitet.
I demensenheden Kløverhuset konkluderes der ved tilsynet, at der er flere forhold der skal
fokuseres på, med henblik på ændringer og fremadrettet udvikling.
1.
2.
3.
4.
5.

Personalets tilgang til beboerne
Organisering af arbejdet - personale aften / weekends
Samarbejde med pårørende
Personalets arbejdsmiljø – mismod og vigende engagement
Mangelfuld dokumentation – indgreb i beboernes selvbestemmelsesret – magtanvendelse og
manglende viden om procedure for indberetning
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Det er Ældrerådets vurdering at der på baggrund af ovenstående har været, og er behov for en
massiv og hurtig indsats for at rette op på ovennævnte forhold af hensyn til beboere, pårørende
og personalet på Hvalsø Ældrecenter, med fokus på forholdene i Kløverhuset.
Ældrerådet har gennemgået handlingsplanen som udarbejdet og iværksat juni 2014. Vi anbefaler
en konkretisering af handlingsforslagene med deadlines for opfølgning og evaluering.
Da netop demensområdet, og gæstestuerne på plejecentrene er en del af de otte indsatsområder
under ældrepuljen, ser vi i Ældrerådet frem til at handleplanen som beskrevet bliver højt
prioriteret.
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