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J.nr.: 19/1400
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
Att.: Overassistent Janie Bitsch
Sekretariat & Jura

Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 7. marts 2019 bilagt høringsbrev af samme dato, angående
høring af tilsynsrapporter og årsrapport for de tre Plejecentre i Lejre Kommune
Ældrerådet har gennemgået og drøftet rapporterne fra Socialtilsyn Østs uanmeldte tilsyn på Lejre
Kommunes tre Plejecentre Ammershøjparken, Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter, herunder også
baggrundsmaterialet for tilsynets konklusioner og vurderinger
Ældrerådet vurderer det meget positivt, at der ved de uanmeldte tilsyn på Plejecentrene i 2018
bl.a.vurderes
•
•
•
•
•

at beboerne på Plejecentrene får god pleje og omsorg, også med fokus på god ernæring
at der på Plejecentrene skabes en meningsfuld dagligdag for beboerne med individuelt indhold,
tryghed og værdighed.
at der på Plejecentrene er fokus på de værdier der er beskrevet i Kommunens værdighedspolitik
at der i praksis på Plejecentrene konkret arbejdes med beboernes livskvalitet, individuel meningsfuldhed i tråd med beboernes livshistorie, og i samarbejde med pårørende
at der er kompetente ledelser og medarbejdere på Plejecentrene

Som opfølgning på tidligere tilsyn i 2017, vurderes, at der fortsat er ansvarligt ledelsesmæssigt fokus på en
bred vifte af indsatser på Plejecentrene, herunder fortsat opfølgning og fokus på træning og vedligehold af
beboernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder, og pædagogisk støtte og indsatser til beboerne på Plejecentrene.
Det er Ældrerådets vurdering at beboersammensætningen som beskrevet i Årsrapporten, med flest svage,
og psykisk sårbare ældre på Plejecentrene kræver en særlig indsats, med opmærksomhed på fortsat kompetenceudvikling af personale, pårørende, og frivillige. Personalesammensætning,normeringer,aktiviteter,
samt indendørs og udendørs indretning for beboerne, er vigtige opmærksomhedspunkter fremadrettet.
Ældrerådet ser frem til at følge Plejecentrenes fortsatte arbejde med Socialtilsyn Østs generelle, og lokale
anbefalinger til alle tre Plejecentre, om hvilke områder der er vigtige at arbejde med, og fortsat udvikle i
2019 og fremadrettet.
Med venlig hilsen
Kirsten Kornval
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