
 

1 
Udført af Kathinka Eriksen 

 

TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune 
 

torsdag den 1. december 2016 fra kl. 9.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet med 
tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverda-
gen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. 
 
Efter aftale med Forvaltningen har vi ved tilsynet haft særligt fokus på  
 

 Den rehabiliterende tilgang og om denne afspejles i den skriftlige dokumentation. 
 

 Kost og ernæring, herunder blandt andet i forhold til beboere, der er småtspisende eller har dys-
fagi (synkebesvær). 

 
 Initiativer og tiltag, der fremmer en god hygiejne blandt både beboere og medarbejdere. 

 
Endvidere har vi dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og ge-
nerelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt 
materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner, og hvor vi eventuelt også 
fremsætter forslag og anbefalinger. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og dialog, hvor vi uddyber, 
hvad der har ført til konklusionerne. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for til-
synet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.  
 
Konklusioner 
 

 Det er vores overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes i tilbuddet 
 

 de fysiske rammer fremstår indbydende og som velegnede til formålet 
 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med forholdene og tilkendegiver, at de modtager den hjælp 
og støtte, som de har behov for. Det svarer til vores vurdering. Der samarbejdes med beboer-
nes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvilket også afspejles i dokumentationen. Medarbejderne 
giver udtryk for, at de stadig skal være opmærksomme på ikke at tage over, der hvor beboerne 
kan selv 

 

 der er fokus på beboernes ernæringsmæssige tilstand. Indsatsen omkring kost og ernæring 
sker i samarbejde med den kostfaglige medarbejder og en ergoterapeut. Her er god opmærk-
somhed på hygiejne, blandt andet omkring måltiderne 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. 
Det er vores vurdering, at assistentdækningen fremadrettet bør tilgodeses yderligere, hvilket le-
deren er opmærksom på og arbejder hen imod. Det skal i den forbindelse nævnes, at der er en 
fast sygeplejerske tilknyttet, med hvem der beskrives et velfungerende samarbejde 
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 samlet set fremstår dokumentationen opdateret, velbeskrevet og retningsgivende. Et udvik-
lingspunkt kan være, at relevante notater skrives under indsatsplanerne frem for i journalen. Det 
vil skabe øget overblik og sammenhæng 

 

 ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse umiddelbart ikke. Enkelte notater vedrørende 
en konkret beboer, giver os anledning til at anbefale, at magtanvendelsesregler og gråzoneom-
råder, jævnligt og systematisk, drøftes i medarbejdergruppen. 
 

Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Beboerne 
 
Beboerne er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder.  
 
Det er vores overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes i tilbuddet.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår som velegnede til formålet. Her er 16 torumsboliger, alle med tekøkken og 
eget badeværelse. Her til kommer fællesfaciliteter, blandt andet i form at et større køkken-alrum med 
mulighed for ophold i større eller mindre grupper. Flere beboere opholder sig her, under vores besøg. 
 
I en ældre bygning, der er sammenhængende med plejecentret, er aktivitetscentret beliggende. Her 
kommer også borgere fra lokalmiljøet, hvilket medvirker til liv og adspredelse i huset.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er en god atmosfære. Flere beboere opholder sig i fællesstuen det meste af formiddagen og med-
arbejderne går lidt til og fra mellem deres øvrige opgaver. Køkkenmedarbejderen er i gang med at for-
berede middagsmaden og flere beboere ser ud til at nyde den aktivitet det giver. Her er en god om-
gangstone, der er præget af, at alle kender hinanden godt. 
 
Her er fokus på beboernes ernæringsmæssige tilstand. Alle beboere bliver vejet minimum en gang om 
måneden, og kosten reguleres løbende, i takt med beboernes ændrede behov. I dokumentationen, ser 
vi flere eksempler på indsatser vedrørende ernæring, ligesom beboernes ønsker og vaner vedrørende 
kost, er beskrevet i døgnrytmeplanerne. Vedrørende beboere med synkebesvær, samarbejdes der 
med en ergoterapeut og man benytter blandt andet fortykningsmiddel. 
 
Det er vores indtryk, at den kostfaglige medarbejder gør en stor indsats for at tilgodese alle beboeres 
ønsker til kosten. De beboere vi taler med, roser entydigt maden og flere fortæller, at de har taget væ-
sentligt på, efter de er flyttet ind. I det hele taget, giver beboerne udtryk for tilfredshed med forholden-
de. Medarbejderne omtales positivt og beboerne tilkendegiver, at de modtager den hjælp og støtte de 
har behov for. Flere fortæller med begejstring om aktiviteter de deltager i.  
 
Der samarbejdes med beboernes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvilket også afspejles i dokumenta-
tionen. Medarbejderne giver udtryk for, at de stadig skal være opmærksomme på ikke at tage over, der 
hvor beboerne kan selv. Som eksempel nævnes, at en beboer bliver skubbet i kørestolen hele vejen 
fra boligen til spisestuen, selvom vedkommende måske kan tage de første 10 skridt selv. Der samar-
bejdes med en fysioterapeut omkring træning af fysiske færdigheder.  
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Her er almindelig opmærksomhed på hygiejne omkring måltiderne og når beboerne er inddraget i prak-
tiske opgaver omkring køkkenet. Alle beboere får hjælp til at vaske eller spritte hænder inden måltidet. 
Ved indgangsdøren ser vi et opslag vedrørende omgangssyge. Her opfordres alle besøgende til at væ-
re ekstra omhyggelige med håndhygiejnen. 
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Lederen tiltrådte for ca. 1 år siden og er også leder for et andet plejecenter. Medarbejderne giver udtryk 
for tilfredshed med lederen, der opleves som tydelig og handlekraftig. De skal dog stadig vænne sig til, 
at hun er leder for flere steder, og dermed ikke altid er tilgængelig.  
 
Medarbejdergruppen består hovedsagligt af social- og sundhedshjælpere. Aktuelt er her kun ansat 2 
social- og sundhedsassistenter, hvoraf den ene arbejder i dagtimerne og den anden som nattevagt. 
Beboernes behov taget i betragtning, er det vores vurdering, at assistentdækningen umiddelbart er util-
strækkelig. Det er lederen enig i, og oplyser, at der fra 1. marts vil være én mere i dagvagt og at der 
fremadrettet vil blive søgt efter assistenter. Desuden arbejdes der på, at de 2 plejecentre under samme 
leder, fremadrettet skal have et tættere samarbejde, hvilket vil give mulighed for en mere hensigts-
mæssig kompetencefordeling. Den assistent vi taler med, understreger desuden, at der er et meget 
velfungerende samarbejde med centersygeplejersken, der kommer fast og desuden efter behov. 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, herunder primært døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Samlet set fremstår dokumentationen opdateret, velbeskrevet og retningsgivende. Vi ser flere eksem-
pler på detaljerede døgnrytmeplaner, hvor tilgangen til samarbejdet med beboeren også er beskrevet. 
Et udviklingspunkt kan være, at relevante notater skrives under indsatsplanerne frem for i journalen. 
Det vil skabe øget overblik og sammenhæng.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse umiddelbart ikke. Vedrørende en enkelt beboer, er der 
aktuelt overvejelser om at søge forhåndsgodkendelse. Omkring pågældende, samarbejdes der med 
gerontopsykiatrien.  
 
I forhold til ovennævnte beboer, ser vi i dokumentationen flere eksempler, hvor det er uklart for os, om 
der reelt er anvendt magt eller ej. Det giver anledning til at anbefale, at magtanvendelsesregler og grå-
zoneområder jævnligt og systematisk, drøftes i medarbejdergruppen.  
 
Medicinhåndtering 
 
Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er un-
derlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. § 6a.  
 
Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte til-
synsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. 
 
Opfølgning til kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke yderlige til opfølgning.  
 

Formål og fremgangsmåde   
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I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsnin-
gen på kommunens plejehjem. Der skal således aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg.  
 

Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgø-
relse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om op-
gaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt til-
bud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.  
 

Vi har været rundt i hele tilbuddet og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har 
opholdt os med andre i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var på arbejde samt lederen.  
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, herunder §§ 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på 
plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende 
kvalitetsstandarder og god praksis på området.  
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der 
beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. 

 

Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på 
stedet. 
 

 
 
 

Aalborg, den 31. december 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


