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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Skovly, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 5. december 2016 fra kl. 14.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovly. Generelt er formålet med tilsynet 
at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, 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 
 

 Beboerne er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, 
psykisk og social karakter. Tilbuddet er til mennesker med demenslidelser. Det er vores over-
ordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes i tilbuddet 
 

 de fysiske rammer fremstår velegnede og indbydende, såvel indendørs som udendørs.  Her er 
en hjemlig atmosfære.  

 

 beboerne giver indtryk af, at trives. Det er vores vurdering, at de modtager den hjælp, støtte og 
pleje de har behov for. Medarbejderne fremstår imødekommende og engagerede i samspillet 
med beboerne. Vi har indtryk af, at tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov og res-
sourcer 

 

 jf. fokus vedrørende kost og næring, er det vores vurdering, at medarbejderne har en øget op-
mærksomhed på beboernes kost og vaner, de har faglige refleksioner omkring beboere som er 
småt spisende eller har synkebesvær 

 

 jf. fokus vedrørende hygiejne, er medarbejderne opmærksomme, herunder på at spritte og va-
ske hænder ofte, de er ligeledes opmærksomme på at guide beboerne til at vaske hænder in-
den måltidet 
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 medarbejderne fremstår fagligt kompetente og engagerede. Her gives udtryk for trivsel og et 
godt samarbejde kollegaer imellem og med ledelsen. Der medinddrages relevante fagpersoner 
ved behov 

 

 dokumentationen fremstår velbeskrevet, opdateret og retningsgivende for indsatsen og det af-
spejles tydeligt i døgnrytmeplanerne, at der er fokus på den rehabiliterende tilgang til beboerne. 
Dog kan der udvikles på evalueringer eller afslutninger af indsatsområder 

 

 magtanvendelse kan forekomme. Det er vores vurdering, at den velbeskrevne dokumentation, 
udfyldelse af relevante skemaer, medarbejdernes tilgang til beboerne og faglige refleksioner, er 
med til at forebygge og mindske indgriben i beboernes selvbestemmelsesret. Medarbejderne er 
bekendte med gældende regler og procedure for området.  

 
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 deres (demens) lidelser.  
 
Skovly er et tilbud for borgere med demenslidelser. 
 
Vi får oplyst, at der er en enkelt borger under 65 år. Der er en god forståelse for den enkelte beboers 
behov.  Leder er gjort opmærksom på eventuel iværksættelse af en § 141 handleplan jf. Serviceloven.  
 
Det er vores overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes i tilbuddet.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår velegnede og indbydende, såvel indendørs som udendørs. Her er en 
hjemlig atmosfære.  
 
Der er 10 boliger. Beboernes boliger er indrettet efter smag, behov og interesse. Fællesfaciliteterne 
består af køkken, spisestue og opholdstue. Fællesarealerne giver mulighed for at opholde sig flere for-
skellige steder og sammen med andre.   
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Der er en stille og rolig atmosfære i huset, under tilsynet. Enkelte beboere opholder sig i fælleskabet og 
andre i egen bolig. Nogle har besøg af pårørende.  
 
Vi får indtryk af, at beboerne trives og at de får den hjælp, støtte og pleje de har behov for. Medarbej-
derne fremstår imødekommende, hjælpsomme og nærværende i samspillet med beboerne. Her er en 
god omgangstone, præget af respekt og omsorg for den enkelte beboer. Vi får indtryk af, at der tages 
udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer. Det gælder primært omkring den person-
lig egenomsorg og mindre praktiske opgaver. Der gives eks. på hvordan en beboer medinddrages ved 
bordækning.  
 
Der er for nyligt flyttet en ny beboer ind, som indimellem har en uroligt adfærd. Der er i en periode afsat 
ekstra ressourcer til, at en ekstra medarbejder kan tilbyde beboeren individuelt samvær. Det er vores 
indtryk, at medarbejdernes pædagogiske tilgang og nærværet, er medvirkende til at skabe ro for bebo-
eren.   
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vedrørende håndhygiejne, er der initiativer og tiltag, blandt andet anvender medarbejderne sprit mange 
gange daglig og vi kan se at der er spritdispensere til rådighed i huset. Der er indkøbt vådservietter så 
beboerne altid, kan få tørret/ vasket deres hænder, eks. inden et måltid. Derudover guider medarbej-
derne beboerne til at vaske hænder jævnligt.  
 
Vedrørende kost og ernæring får vi indtryk af, at der er gode faglige refleksioner omkring den enkelte 
beboer. Medarbejderne har en øget opmærksomhed på den enkelte beboers vaner og ønsker om ko-
ste. Der er fokus på beboere som er småt spisende eller har synkebesvær. Der er altid alternativer til 
de planlagte menuer, som tilgodeser særlige behov. Der er et tæt samarbejde med køkkenassistenten.  
Beboerne vejes efter behov og der udarbejdes ernæringsskemaer. Medarbejderne har fokus på ko-
stens betydning og hvordan der skabes rammer for det gode måltid.  
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Den daglige ledelse varetages af centerleder, der også er leder for et andet nærliggende ældrecenter. 
Her er ansat en centersygeplejerske, der ligeledes deles mellem de to tilbud. Medarbejderne oplever, 
at både leder og centersygeplejerske er tilgængelig i det omfang, der er behov for.  
 
Medarbejdergruppen består af social-og sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter. Medar-
bejderne fremstår engagerede og imødekommende og med interesse for samarbejdet med beboerne. 
Vi oplever, at medarbejderne tænker helhedsorienteret ud fra beboernes behov og ressourcer eller ved 
at inddrage relevante fagpersoner.  
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De beskriver blandt andet et godt 
kolligalt samarbejde. De kender hinandens kompetencer, der er åbenhed og god faglig sparring kolle-
gaer ind imellem.  
 
Det oplyses, at der er et godt tværfagligt samarbejde og der er gode muligheder for faglig udvikling, 
blandet andet gennem kurser og tværfaglig sparring. Medarbejderne føler sig generelt klædt på til op-
gaveløsningen 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftelige dokumentation, primært i form døgnrytmeplaner, ind-
satsområder og journalnotater.  
 
Dokumentationen fremstår velbeskrevet, opdateret og retningsgivende for indsatsen og det afspejles 
tydeligt i døgnrytmeplanerne, at der er fokus på den rehabiliterende tilgang til beboerne. Der er en god 
detaljeringsgrad i døgnrytmeplanerne og der føres gode faglige journalnotater og med passende inter-
valler. Dog kan der udvikles på evalueringer eller afslutninger af indsatsområder. 
 
Magtanvendelse 
 
Magtanvendelse kan forekomme. Det er vores vurdering, at den velbeskrevne dokumentation, udfyl-
delse af relevante skemaer, medarbejdernes tilgang til beboerne og faglige refleksioner, er med til at 
forebygge og mindske indgriben i beboernes selvbestemmelsesret. 
 
Medarbejderne er bekendte med gældende regler og procedure for området.  
 
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.  
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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 punkter til opfølgning.  
 
 

Formål og fremgangsmåde   
 
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. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbejde-
re, 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 

 


