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Oversigt juni 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

UGE 23 

1.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp)  

2.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp)  

3.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp)  

4.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp)  

5.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp)  

6.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp)  

7.  X  Uoverensstemmelse mellem visiteret og 

leveret hjælp (mangler i den leverende 

hjælp) 

8.  X  Rengøringen blev ikke leveret 

9.  X  Hjælpen blev ikke leveret på de aftalte 

tidspunkter 

10.  X  Skiftende personale, uregelmæssig hjælp. 

Skifter til kommunal leverandør 

11.  X  Gentagende henvendelser – klager over 

ikke overholdte tidspunkter, dårligt 

samarbejde og 

kommunikationsudfordringer 

12.   X Klager over ”ikke overholdte” aftaler 

omkring tidspunkter, meget sent 

morgenhjælp, dårlig behandling ved 

telefonisk henvendelse til Pl.P. 

13.  X  Hjælpen blev ikke leveret på de aftalte 

tidspunkter, uregelmæssig hjælp 

14.   

 

 

X 

Klage over borgeren har ikke fået medicin.  

Det viste sig at tidligere leverandør havde 

givet medicin som ikke var doseret af 

kommunal hjemmesygepleje – 

medicingivning var derfor ikke visiteret. 

15.  X  Hjælpen blev ikke leveret på de aftalte 

tidspunkter, mangler i levering af hjælpen. 

16.  X  Ingen klage - bekymret borger, der var 

bange for, at Pl.P. ikke havde fået besked 

om hjælpen. 

17.    X Meget utilfreds med levering af hjælpen, 

som ikke leveres på aftalte tidspunkter. 
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18.  X  Borger klager over dårlig kommunikation 

med Pleje Plus over telefon samt at der 

ikke vendes retur pr. telefon trods besked 

herom. 

19.   X Familien er klar over der kan være opstarts 

udfordringer – men er ikke tilfredse med at 

hjælpen efter 8 dage stadig er meget 

ustabil, og overvejer skift til kommunal 

leverandør. 

20.  X  Hjælpen opleves enten meget forsinket 

eller med mangler i levering af hjælpen 

21.  X  Ingen direkte klage – borger ønsker 

tidspunkter for hjælp ændret. 

22.   X Den visiterede hjælp leveres forsinket eller 

mangelfuldt 

23.  X  Klager over udeblivelse af hjælp om 

aftenen. Det viste sig at tidligere 

leverandør havde leveret ekstra hjælp, der 

ikke var visiteret 

24.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P. 

25.   X Klager over at morgenmedicinen gives hen 

ad formiddag 

26.  X  Borger klager over at Pl.P ikke svarer retur, 

som aftalt 

27.  X  Borgeren klager over udførelsen af 

morgenhjælpen 

28.  X  Rengøringshjælp og tøjvask endnu ikke 

opstartet efter overgang til Pl. P 

29.  X  Borgeren klager over manglende hjælp 

30.  X  Hjælpen fungerer ikke. Skifter til 

kommunal leverandør 

31.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P. Klager over at Pl. P ikke 

vender retur på henvendelser. 

32.   X Utilfredshed med, at der kommer mandlige 

hjælpere í hjemmet – oplever at hjælpen 

ikke fungerer. 

33.   X Utilfredshed med tidspunkter for levering af 

hjælpen. 

34.  X  Klager over udeblivelse af hjælp om 

aftenen. Det viste sig at tidligere 

leverandør havde leveret ekstra hjælp, der 

ikke var visiteret. Utilfreds med at den 

øvrige hjælp kommer på forskellige 

tidspunkter. 

35.  X  Manglende hjælp om morgenen til nedre 

påklædning.  

36.   X Borger havde ikke modtaget hjælp om 

aftenen og kunne ikke komme igennem til 

Pl.P.  

37.  X  Mangelfuld hjælp 

38.  X  Har ikke fået medicin på de rette 

tidspunkter 
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39.   X Utilfredshed med at hjælpen ikke leveres til 

de aftalte tidspunkter – utilfreds med de 

tidspunkter, som hjælpen leveres på. 

UGE 24 

40.   X Den leverede hjælp opleves mangelfuld og 

uregelmæssig. 

41.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

42.  X  Har ikke fået aftenhjælp 

43.  X  Ønsker skift til kommunale leverandør. 

Borger oplever dårligt samarbejde med Pl. 

P. 

44.  X  Borger utilfreds med morgenhjælpen – 

kommer for sent op om morgenen 

45.   X Morgenplejen udeblevet, så borger kom 

ikke til træning 

46.  X  Morgenplejen forsinket en time 

47.   X Morgenplejen udeblevet 4 gange 

48.   X Klage generelt over planlægningen af 

besøgene samt at der ikke hjælpes med 

bad 

49.  X  Ønsker skift til kommunal leverandør pga 

mangelfuld levering 

50.  X  Borger oplyser, at det ikke fungerer ved 

Pleje Plus, der er mangelfuld levering af 

hjælp. Ønsker skifte til kommunal 

leverandør. 

51.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

52.  X  Borger klager over manglende/udeblevet 

hjælp ved sengetid 

53.  X  Borger utilfreds med tidspunkt for 

rengøring 

54.   X Utilfredshed med de leverede ydelser  

55.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

56.   X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P samt mangler i de andre 

leverede ydelser 

57.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

58.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

59.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

60.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P – Borger har ugentlig 

rengøring 

61.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

62.  X  Hjælpen fungerer utilfredsstillende. Ønsker 

skift til kommunal leverandør 

63.  X  Mangelfuld levering, utilfredshed med Pl. P. 

Kommunikationen dårlig. 
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64.  X  Ustabil/mangelfuld levering af hjælp ved 

sengetid. 

65.   X Klager over ustabil og mangelfuld levering. 

Klager over dårlig kommunikation og 

manglende tilbagemelding fra Pl. P. 

66.  X  Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

67.  X  Orientering om, at Pl. P kommer på 

natbesøg, selvom dette var afvisiteret. 

68.   X Rengøringshjælpen ikke leveret som aftalt. 

Klager over at der kommer mandlige 

hjælpere trods dette er frabedt 

69.   X Klage over forvirret planlægning af hjælp 

hos borger samt klage over mangelfuld 

levering 

70.   X Rengøringshjælp endnu ikke opstartet efter 

overgang til Pl. P 

71.  X  Klager over forsinkelser af hjælpen og over 

at det er svært at komme i telefonisk 

kontakt med Pl. P 

72.   X Utilfredshed med levering af hjælpen, har 

ikke fået aftenbesøg. 

Borger overvejer leverandørskifte 

73.  X  Utilfreds med manglende bad (med 

baggrund i APV hensyn.) Utilfreds med 

tiderne hjælpen bliver leveret på. 

74.   X Klager fortsat over at der kommer 

mandlige hjælpere om natten. 

75.   X Utilfredshed med den leverede hjælp på 

flere områder. Overvejer leverandørskifte 

UGE 25 

76.  X  Utilfredshed med den leverede hjælp, 

oplever at det ikke fungerer 

77.   X Morgenhjælpen fungerer dårligt – kommer 

forsent og er mangelfuld. Borger er klar 

forsent og kommer derfor ikke i dagtilbud.  

78.   X Hjælpen fungerer dårligt. Klage over 

forvirret planlægning af hjælp hos borger 

samt klage over mangelfuld levering 

79.  X  Fortsat mangelfuld levering af hjælpen, bla 

er hjælp til bad fortsat ikke iværksat 

80.   X Hjælpen fungerer fortsat ikke, manglende 

levering af hjælp om aftenen.  

 

81.   X Hjælpen fungerer ikke – mangelfuld 

levering af hjælp om morgnen 

82.  X  Opfølgning på klage over manglende hjælp 

til rengøring – er fortsat ikke leveret 

83.   X Forvirring omkring hvornår hjælp til bad 

leveres. Utilfredshed over Pl. P ikke vender 

retur på telefonopkald 

84.   X Hjælpen fungerer ikke – mangelfuld 

levering af hjælp til bad 

85.  X  Borger er utilfreds med at den visiterede 
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hjælp leveres af mange forskellige 

mennesker. 

Utilfredshed over Pl. P ikke vender retur på 

telefonopkald 

86.   X Klager over at besøg kommer 

uregelmæssigt eller slet ikke.  

Ønsker at skifte til den private leverandør. 

87.  X  Klager over at hjælpen kommer 

uregelmæssigt eller slet ikke. Hjælpen 

udeblevet 3 aftener i træk. Medicinen gives 

ikke på de faste tider. 

Ønsker at skifte til den kommunale 

leverandør. 
88.  X  Klager over fortsat meget ustabil hjælp fra 

PL. P, der nogle gange slet ikke kommer. 

Ønsker at skifte til den kommunale 

leverandør. 

89.  X  Borger ønsker at afslutte hjælpen, da Pl. P 

kommer for ustabilt. Dette selvom borger 

klarer opgaverne med stort besvær, 

90.   X Klager over at hjælpen til middag og 

eftermiddag ikke længere leveres. 

91.  X  Klager over manglende hjælp til rengøring 

92.   X Hjælpen opleves stadig med 

uhensigtsmæssigheder ift. levering af 

visiterede ydelser: Borger får ikke altid sin 

medicin korrekt, badet har ikke været 

leveret i 10 dage, aftensmad gives for sent, 

hjemmet opleves snavset. 

93.  X  Hjælpen til rengøring udeblevet. Borger 

ønsker skift til kommunal leverandør 

94.   X Opfølgning på tidligere henvendelse: 

Fortsat problemer med hjælpen om 

morgene – resten af døgnet fungerer det 

ok. 

95.   X Opfølgning på tidligere henvendelse: Stadig 

ikke leveret hjælp til rengøring (bliver 

udført dagen efter) 

96.   X Opfølgning på tidligere henvendelse: 

Borger ønsker nu at skifte til den 

kommunale leverandør 

97.   X Hjælpen mangelfuld og i nogle tilfælde ikke 

udført (ex. hjælp til bad): Svært at 

kommunikere med Pl. P. De kan ikke 

træffes og vender ikke retur. 

98.  X  Fortsat utilfreds med Pl. P. Borger skifter til 

den kommunale leverandør 

99.  X  Klager over at hjælp til rengøring ikke er 

leveret 

100.  X  Klager over at hjælp til rengøring ikke er 

leveret 

101.  X  Klager over uregelmæssig og mangelfuld 

levering af hjælp. Har ikke fået hjælp til 

bad i 10 dage. Borger ønsker at skifte til 
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den kommunale leverandør 

102.  X  Borgeren har ikke fået hjælp siden 1. juni 

2016 

103.  X  Klage over mangelfuld levering af hjælp. 

Det opleves, at Pl. P. løser opgaven meget 

dårligt. Der er konstant nye personale, som 

ikke er orienteret om, hvad der skal gøres. 

Tiderne overholdes ikke og de udebliver fra 

planlagte besøg. 

104.  X  Borger klager over at hjælp til rengøring 

ikke er leveret samt at det er svært at få 

fat i Pl. P. 

105.  X  Klager over ustabilt fremmøde, særligt om 

morgenen. Ønsker ikke at skifte leverandør 

– ønsker at Pl. P. bliver stabile. 

106.   X Opfølgning på tidligere klage vedr. 

manglende rengøring 

107.  X  Borger ønsker skift til den kommunale 

leverandør – Pl. P. er ustabil 

108.   X Utilfredshed omkring medicinhåndteringen 

109.  X  Pl. P. leverer fortsat stoppede ydelser. 

UGE 26 

110.  X  Klager over at rengøringen ikke er leveret i 

4 uger 

111.  X  Klager over at rengøringen leveres 

uregelmæssigt 

112.  X  Utilfredshed med levering af hjælpen, som 

opleves mangelfuld 

113.   X Klager over tøjvask ikke leveres og at der 

måtte rykkes 4 gange før borgeren fik 

hjælp til rengøring på aftalt dag 

114.  X  Opfølgning fra tidligere klage: Alt er rettet 

op nu, der ønskes ikke længere 

leverandørskift. 

115.  X  Opfølgning: Alt er rettet op nu, der ønskes 

ikke længere leverandørskift. 

116.  X  Borger undre sig over, at hjælpen er 

mindre end ved tidligere leverandør.  

117.   X Borger havde frasagt hjælp i et par dage 

(ferie) og havde derfor ikke fået hjælp. 

Men borger var ikke på ferie. 

118.  X  Opfølgning: Der er rettet op nu, s der 

ønskes ikke længere leverandørskift 

119.   X Hjælpen omkring måltider fungerer ikke – 

der ønskes leverandør skifte. 

 

Oversigt juli 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

UGE 26/27 

120.   X Klage over, at borger i juni måned ikke har 

modtaget hjælp til rengøring samt tøjvask. 

Ønsker skift til den kommunale leverandør 
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121.   X Klage over ustabil levering af hjælp. 

122.  X  Klager tidspunkt for levering af 

morgenhjælpen 

123.  X  Klage over, at borger i juni måned ikke har 

modtaget hjælp til rengøring 

124.  X  Klager over ustabil levering af hjælp til 

rengøring. 

Ønsker skift til den kommunale leverandør 

125.  X  Klage over, at borger i juni måned ikke har 

modtaget hjælp til rengøring samt at der 

kun har været hjælp til bad en gang. 

126.   X Klage over, at borger i juni måned ikke har 

modtaget hjælp til rengøring 

127.   X Klager over at klippekort ikke bliver leveret 

128.  X  Borger beder om at visitator præciserer 

overfor Pl.P at tage de nødvendige hensyn 

129.     X Klager over manglende/ustabil hjælp 

130.  X  Borger beder om at visitator endnu engang 

præciserer overfor Pl.P at tage de 

nødvendige hensyn 

131.  X  Klager over rengøring ikke er leveret siden 

1. juni samt at Pl. P ikke vender retur på 

beskeder. 

Ønsker skift til den kommunale leverandør 

132.   X Klage over, at borger i juni måned ikke har 

modtaget hjælp til rengøring 

133.   X Klage over, at borger i juni måned ikke har 

modtaget hjælp til rengøring 

Ønsker skift til den kommunale leverandør 

134.   X Uregelmæssig levering af hjælpen. 

Vanskeligt at kontakte Pl. P pr telefon 

UGE 28 

135.  X  Opfølgning fra tidligere klage: Borger 

ønsker ikke leverandørskifte alligevel 

136.  X  Den visiterede hjælp er ikke leveret x 3 

dagligt 

137.   X Klager over manglende besøg og 

manglende verbalrespons, når borger 

trykker nødkald 

138.  X  Borger utilfreds med kvaliteten af 

rengøringen, som desuden kun er leveret 

en gang siden opstart. Boreger klager over, 

at Pl. P ikke vender retur på henvendelser 

til dem 

139.  X  Ustabil levering siden overgang til Pl.P 

140.  X  Klager over, der kun er gjort rent en gang 

siden opstart med Pl. P 

UGE 29 

141.   X Klager over at opleve mange 

besværligheder i forhold til leveringen af 

hjælpen fra Pleje Plus, herunder at den 

visiterede hjælp ikke leveres. 

142.  X  Klager over at Pl. P fortsat ikke leverer 

hjælpen som visiteret. 
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Der har endnu ikke været hjælp til 

rengøring, samt har der ikke været 

mulighed for at få leveret hjælp på 

klippekortsydelse 

143.  X  Utilfredsheden med Pl. P stiger, borger 

ønsker skift til den kommunale leverandør 

144.  X  Klager over, der ikke er gjort rent siden 

opstart med Pl. P og at Pl.P ikke oplyser om 

afbud  

145.  X  Borger ønsker leverandørskifte. Har ikke 

modtaget rengøring siden Pleje Plus 

overtog 

146.  X  Borger er generelt meget utilfreds, da Pleje 

Plus udebliver fra aftaler, og ikke ringer 

tilbage som aftalt. Borger ønsker skift til 

den kommunale leverandør 

UGE 30 

147.  X  Borger oplyser, at aftenhjælpen udeblev 

igår 

148.  X  Samarbejde mellem borger og Pl. P meget 

dårligt 

149.   X Utilfredshed med levering af hjælpen, 

personalet er usikre på bruge af div. 

hjælpemidler 

150.  X  Borger oplyser, at Pl. P pludselig er det 

begyndt at dukke op dagligt (der visiteret 

besøg en gang ugentligt) men kommer ikke 

til planlagte rengøring.  

151.  X  Utilfredsheden med Pl. P stiger, borger 

ønsker skift til den kommunale leverandør 

152.  X  Borger oplyser at rengøringen er udeblevet 

de sidste 4 uger. 

 

Oversigt august 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

UGE 31/32 

153.   X Klager over, at hjælpen omkring aftensmad 

er ustabil 

154.   X Klage over at Pl. P ikke overholder 

tidspunkterne for besøgene. 

155.  X  Klager over manglende levering af 

rengøring 

156.   X Stor utilfredshed. Pleje Plus kommer ikke 

til aftalte tidspunkter (flere timer for sent), 

og nogle besøg springes over. 

UGE 33/34/35 
157.  X  Henvendelse, da borger ikke har fået 

rengøring i 6 uger, og ikke er blevet 

kontaktet 

158.   X Klager over ustabil levering ved 

middagstid. 

Borger ønsker skift til den kommunale 
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leverandør 

159.   X Klager over forsent besøg om morgenen 

samt dårlig kvalitet af den udførte 

pleje/praktisk hjælp. 

Oplyser at nattevagten er velfungerende 

160.   X Klage over Pl. P ikke sikre borger er klar 

rettidigt til visiteret dagtilbud 

161.  X  Borger har ikke fået gjort rent i 5 uger. 

162.   X Utilfredshed over, at morgenplejen kun 

fungerer/er til aftalt tid i weekenden 

163.  X  Borger oplyser, at Pl. P har tilbudt 

erstatningsbad, på trods af skifte til 

kommunal leverandør (Fejl i registreringen) 

164.   X Borger klager over ikke at være klar til at 

komme til visiteret træning, at hjælpen 

udebliver og badet ikke leveres 

165.   X Klager over at morgenhjælpen ikke 

fungerer 

166.  X  Borger henvender sig – Pl. P har ikke været 

der til vanlig rengøringshjælp igår og heller 

ikke har givet besked om at de vil komme 

anden dag. 

Borger kan ikke få telefonisk kontakt. 

167.  X  Henvendelse fra borger. Oplyser, at der har 

været problemer med levering af hjælp til 

rengøring efter leverandørskift til Pleje 

Plus. Har hver 3. uge ringet til Pleje Plus 

for at rykke for hjælpen - Pleje Plus har på 

intet tidspunkt været kommet som aftalt. 

Borger ønsker skift til den kommunale 

leverandør 

168.   X Borger er ofte ikke rettidigt klar til 

behandling – oftest er morgenplejen meget 

sent 

169.   X Opfølgning på tidligere henvendelse; 

Borgerens hjælp er stadig ikke fuldt leveret 

170.   X Borger utilfreds med at klippekorts ydelsen 

ikke bliver leveret, som aftalt 

171.  X  Borger oplyser, at der ikke er modtaget 

hjælp til tøjvask i hele juli måned 2016. 

Endvidere problemer med levering af 

rengøring. 

172.   X Problemer med levering af hjælpen – er 

mangelfuld/ustabil 

 

173.  X  Borger utilfreds med flere ting hos Pl. P – 

de kommer bla. for sent til morgen hjælpen 

174.  X  Borger oplever, at der er flere dage i hver 

uge, hvor hjælpen til støttestrømper 

udebliver. 

 

Oversigt september2016: 
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Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

UGE 35/36/37 

175.  X  Borger oplyser, at hjælpen til 

støttestrømper fungerer nu 

176.  X  Klager over udeblivelse fra rengøringen 

samt manglende kommunikation her om til 

borger 

177.  X  Borger oplever at pleje plus udebliver fra 

rengøringshjælp og tøjvask – har ringet og 

rykket hver uge – bliver lovet opkald der 

aldrig kommer. 

178.  X  Hjælp til rengøring udeblev uden 

orientering herom 

179.   X Hjælpen omkring rengøring og tøjvask er 

fortsat ustabil 

180.  X  Hjælpen omkring rengøring udeblevet uden 

orientering herom 

181.  X  Hjælp til rengøring er udeblevet 

182.   X Rykker for hjælp til rengøring – boligen 

fremstår beskidt 

183.   X Hjælp til rengøring er udeblevet 

184.  X  Borger oplever at leverandør ikke ved hvad 

der er visiteret 

185.  X  Borger utilfreds med hjælpen til rengøring 

dagen før 

186.   X Klage over kvaliteten af hjælp og 

mangelfuld levering 

UGE 38/39 

187.   X Klager over udeblivelse af hjælp til 

rengøring samt at der ikke bliver oplyst 

herom til borger. 

188.  X  Borger klage rover, at der endnu ikke er 

startet hjælp til rengøring siden opstart 1/6 

med Pl. P 

189.   X Klage over planlægningen af hjælpen – 

borger ved aldrig hvornår Pl. P kommer 

190.  X  Oplever at hjælpen ikke fungerer, ved 

aldrig hvornår hjælpen dukker op – dette 

på trods af flere henvendelser til Pleje Plus. 

191.  X  Borger oplyser at Pleje Plus siger at der er 

visiteret til ½ times rengøring hver 3 uge- 

er tidligere oplyst om at det er 40 min – er 

orienteret om at der ikke er sket nogen 

ændringer i den visiterede hjælp. 

Oktober 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

UGE 40/41/42/43 

192.   X Klager over manglende håndhygiejne hos 

medarbejderne, manglende hjælp til bad 

og toiletbesøg midt nat. 
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193.  x  Oplyser at plejeplus ikke kommer som 

aftalt. Kommer til påklædning helt op mod 

middag, uden kontakt. Har svært ved, at 

blive klar træning x 2 ugentligt 

194.  X  Plejeplus er ikke kommet til vanlig 

rengøring for 5 uger siden. Borger har 

kontaktet plejeplus, og lavet aftaler 

efterfølgende. 4 gange har borger lavet 

aftaler om ny dato, hvor ingen er dukket 

op eller meldt afbud. 

195.   X Hjælpen fungerer ikke – der er udeblivelser 

uden det er oplyst 

196.   X Usikkerhed på, hvad borger er visiteret til – 

tidligere leverandør gav ydelser der ikke 

var visiteret. Hjælpen tilpasset behovet. 

197.   X Hjælp til rengøring stadig ikke startet op 

198.  X  Henvendelse fra borger. Oplyser, at hun de 

sidste 2 måneder ikke har modtaget hjælp 

til rengøring fra Pleje Plus. Borger oplyser, 

at hun et par gange har ringet til Pleje 

Plus, men at aftaler ikke overholdes. 

Borger oplever, at Pleje Plus har været 

kommet på dage der ikke har været aftalt.  

Borger ønsker skift til den kommunale 

leverandør 

199.  X  Visiteret rengøring for 2 måneder siden – 

endnu ikke leveret. 

200.   X Henvendelse vedr. manglende hjælp til 

planlagte toiletbesøg de sidste to dage 

Pleje Plus kommer heller ikke til toiletbesøg 

selv om der ringer eller nødkald anvendes 

 

Oversigt november 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

UGE 44 - 47 

201.   X Klager over udførsel af hjælpen 

202.   X Klage over ledelse og planlægning hos 

Pl.P 

 

Oversigt December 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

Uge 49 til 52 

203.   x Klage over planlægning og ledelse 

204.   X Manglende planlægning og organisering 

205.  X  Ønsker leverandørskift, pga. ustabil 

levering af hjælp – trækker dette retur d. 

20.12.16 

206.   X Manglende planlægning og organisering 
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207.   X Manglende levering af hjælp 

208.   X Manglende tilbagemelding fra Lena Løve 

 

209.  X  Klager over at der ikke er kommet 

noget hjælp til morgen. Oplever at 
hjælpen ofte udebliver. Men når det 
er den faste hjælper morgen og 

aften, fungerer det fint. 
210.   X Klager over manglende levering af hjælp 

ustabilt 

211.  X   Ønsker leverandørskift pga 

udskydelser/aflysninger pga sygdom, 

utilfreds med planlægning. 

 

212.  X  Hjælp til bad udeblev 

213.   X Klager over flere svigt i plejen 

214.   X Borger ringede til tidligere leverandør, da 

Pleje Plus ikke kom rettidigt 

215.   X Klager over flere plejesvigt/manglende 

levering 

216.   X Borger glemt på bækkenstol i vagtskifte 

mellem natte- og dagvagt. 

217.   X Borger kontaktede Ældreplejen, da PL.P 

var meget forsinket til morgenmaden 

218.   X Klager over flere svigt i plejen 

219.   X Klage over svigt omkring aftenmedicin og 

mad samt at Pl.P ikke vender retur 

220.   X Klage fra familie over dårlig kvalitet af 

den udført hjælp, oplevelse af at hjælpen 

ikke leveres, Der ryddes ikke op mm 

221.  X  Borger har ikke modtaget den visiterede 

rengøring i 6 uger 

222.  X  Borger oplever usikkerhed i leveringen, 

da den visiterede rengøring har været 

leveret lidt uregelmæssigt. 

 

Oversigt December 2016: 

 

 

Nr. 

Klage fra 

Borger 

Klage fra 

pårørende/andre 

 

Klagen omhandler: 

Uge 1 til 5 

223.   X Borger har tilsyneladende ikke fået den 

ordinerede medicin mod infektion 

224.  X  Borger har de sidste 3 uger ikke har fået 

den visiterede hjælp til bad fra Pleje Plus 

– ønsker nu at skifte leverandør. 

225.   X Usikkert om borgeren får den visiterede 

hjælp om dagen – ser ikke sådan ud for 

familien hen mod aftenen. 

226.   X Klager over manglende levering af hjælp 

227.   X Klager over manglende levering af hjælp 

228.   X Ønsker skift af leverandør hurtigere end 
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vanligt 

229.   X Klage rover at morgenhjælpen kommer 

1½ time for sent 

230.   X Manglende levering eller for sen levering 

af hjælp til måltider (3/1) 

231.   X Manglende levering eller for sen levering 

af hjælp til måltider (6/1) 

232.   X Ønsker leverandørskift pga. 

udskydelser/aflysninger pga. sygdom, 

utilfreds med planlægning 

233.   X Manglende levering af bad 

234.   X Klager over forsinkelser og manglende 

kendskab til brug af hjælpemidler hos 

personalet 

235.   X Der ønskes leverandørskifte – der opleves 

mangler, udeblivelse og ustabil levering 

af ydelser 

236.   X Hjælpen ikke fungerer. Borger modtog 

ikke hjælp til tøjvask og rengøring i 4 

uger. Der ønskes leverandørskifte 

237.   X Pleje Plus udebliver den dag de har aftalt 

med borger - andre gange kommer de 

ikke til aftalt tid. Har ikke fungeret 

gennem flere måneder. Ønsker 

leverandørskift.  

238.  X  Klager over, at morgenhjælpen udeblev  

239.   X Familien oplyser, at rengøring er 

mangelfuld. Oplyser, at man ikke kan se 

når der har været vasket gulve eller 

rengjort omkr. toilet 

240.   X Hjælpen opleves ustabil og mangelfuld. 

Hjælp omkring medicingivning svigter  

241.  X  Borger har sidst modtaget rengøring 

primo december og skulle have modtaget 

rengøring igen sidst i december, men 

borger har ikke hørt fra Pleje Plus og Pl.P 

svarer ikke opkaldene 

242.  X  Øgning i visiteret hjælp først leveret efter 

ca 1 uge 

243.  X  Hjælp til bad udeblevet x flere. Borger 

ønsker leverandørskifte 

244.   X Borger havde fået ukorrekte oplysninger 

fra hjælper ift. den visiterede hjælp.  

245.  X  Ønsker leverandørskifte pr 01.03.16, da 
hjælpen ikke leveres. 

246.   X Borger oplever at tingene fungerer så 

længe den faste er på, men alt ellers 

sejle. Borger er selv syg men vil skrive en 

klage med oplevelserne. 
247.  X  Visiteret hjælp efter udskrivelse mangelfuldt 

leveret – borger blev ikke klar til at komme til 
genoptræning pga manglerne 
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248.   X Borger havde fået ukorrekte oplysninger 

fra hjælper ift. den visiterede hjælp. 
249.   X Mangler hjælp til praktiske opgaver – er en fejl 

hos visitationen – rettes op 
250.   X Borger skiftet leverandør førtidigt 
251.   X Hjælpen hos borger fungerer ikke med de 

mange forskellige hjælpere der kommer i 
hjemmet. Ønsker leverandør skifte 

252.   X Der anmodes om et akut leverandørskifte 

– hjælpen i hjemmet fungerer kun når 

fast hjælper kommer der og ellers 

kommer hjælpen på alle forskellige 

tidspunkter.  

 

253.   X Der ønskes leverandørskifte – hjælp til 

rengøring er for ustabil 

254.   X Der ønskes leverandørskifte – hjælp til 

rengøring er for ustabil 

255.   X Der ønskes leverandørskifte – hjælp til 

rengøring er for ustabil/mangelfuld 

256.  X  Der ønskes leverandørskifte -  det 

opleves af borger at hjælpen fra Pleje 

Plus ikke har fungeret og forts. ikke 

fungerer 

257.  X  Hjælpen udeblevet til morgen 

258.  X  Der ønskes leverandørskifte - Rengøring 

har været leveret meget sporadisk senest 

for 6 uger siden. Pl. P har ringet for at 

aftale ny tider, men er så heller ikke 

blevet overholdt. 

259.   X Oplyser, at der er problemer med at 

sundhedsmedarbejder udebliver, når fast 

hjælper ikke er på arbejde 

260.   X Ustabil levering/mangler 

261.  X  Borger oplyser at hjælpen til rengøring 

flere gange ikke er leveret. Flere gange 

har borger ikke fået besked vedr. 

aflysning op til 2 - 3 dage efter ydelsen 

var planlagt. 

262.   X Utilfredshed med hjælpen. Ønsker 

leverandørskift pr. 1. marts 2017 til 

kommunal leverandør 

263.  X  Hjælp til rengøring har ikke været leveret flere 
måneder. 

264.  X  Borger henvender sig da der ikke er leveret 
rengøring. 

265.   X Klage over mange plejesvigt 

266.   X Klager over, at hjælp til rengøring sidst er 
leveret for 4 uger siden 

 

 


