Ældretilsynet kommer på besøg
Ældretilsynet skal bidrage til at sikre, at kvaliteten i plejen er i orden. Vi besøger
en række plejehjem og hjemmeplejen rundt om i landet. Vi kommer også ud på
besøg her, hvor du bor. Vi kommer for at tale med både dig, andre ældre, på
rørende og de ansatte for at høre, hvordan ældrelivet ser ud her hos dig.
Hvad vil vi gerne tale med dig om?
Vi ser blandt andet på, om du er med til at
bestemme, hvordan din dag ser ud, og hvilke
aktiviteter, du vil deltage i?

Du er med til at
bestemme, hvordan
din dag ser ud, fra du
står op, til du går i seng.

Hvad bruger vi besøget til?

Er du glad for den pleje, du får? Taler du med
de ansatte om muligheden for at holde fast i
venskaber eller rutiner, som du havde førhen?

Du har mulighed for at være
sammen med andre og har
nogen, du kan tale fortroligt
med – også om svære ting.

Du deltager i
forskellige aktiviteter
i hverdagen, som
giver mening for dig.

Mere viden

Når vi har været på besøg, opsamler vi alle svarene
Er du interesseret i at læse mere om formålet
fra jer og de ansatte i en rapport med en vurdering
med vores besøg, og hvad, vi undersøger og
af det samlede indtryk af kvaliteten i plejen.
spørger om på vores besøg, kan du se mere her:
Dit navn kommer ikke til at stå i
www.stps.dk/aeldre
rapporten og de enkelte svar vil blot
indgå i den generelle vurdering.
Er du
Når rapporten er færdig, vil den
kunne ses på www.stps.dk.
pårørende?
Så vil vi meget gerne høre,
hvordan du oplever kvaliteten
i plejen. Har du lyst til at give
din mening til kende, så tag fat i
personalet på plejehjemmet eller i
hjemmeplejen, som vil sørge for
at videreformidle kontakten til
os, der kommer på tilsyn.

Hvornår får I
tilsyn her hos jer?
Ugedag

Dato

