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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Karolinelundscentret, Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 7. maj 2015 fra kl. 18 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Karolinelundscentret. Generelt er formå-
let 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 dette tilsyn haft fokus på udviklingen i beboernes be-
hov og dermed en vurdering af, om og hvordan de samlede kompetencer og den daglige orga-
nisering modsvarer beboernes behov. 

 
 den indsats, der ydes, for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde. Vi vil i den sam-

menhæng også vurdere, hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbejdet.  
 
Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn 
og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skrift-
ligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner. Herefter følger afsnittet Iagt-
tagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt og-
så fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. 
 
I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er 
blevet afviklet.  
 
 
Konklusioner 
 

 På baggrund af samtale med beboere, medarbejdere, leder og gennemgang af et udsnit af den 
skriftlige dokumentation er det vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen 
 

 de fysiske rammer er indbydende og anvendelige. Særligt er tiltag i demensenheden med ind-
retning af indgang, og på sigt tiltag i haven inspirerende og berigende for beboerne 

 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de får den hjælp, som de har behov for. Der er en del 
forskellige muligheder for aktiviteter, hvilket medvirker til at give beboerne livskvalitet. Der er en 
del frivillige, som varetager varierende aktiviteter 

 

 samarbejdet med de pårørende er velfungerende, og der er opmærksomhed på løbende for-
ventningsafklaring og behov for eventuelle møder. En medarbejder fra hver enhed skal på kur-
sus i emnet pårørendesamarbejde 

 

 det er vores indtryk, at der er opmærksomhed på beboernes behov og ændring af dem. Der er-
farings- og videns udveksling mellem enhederne, hvilket kommer beboerne til gode. Herudover 
samarbejdes med relevante samarbejdspartnere udenfor centret 
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 medarbejderne fremstår engagerede og fagligt interesserede i at imødekomme beboernes be-
hov. Samarbejdet er velfungerende i enhederne og på tværs heraf. Lederen er retningsgivende 
for indsatsen, og medarbejdere og leder ser frem til, at der tiltræder endnu en leder i nærmeste 
fremtid 

 

 vi gennemgår et udsnit af dokumentationen i form af journal notater, indsatsplaner og døgnryt-
meplaner. Det fremstår opdateret, handlingsanvisende og detaljeret 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne giver udtryk for, at de 
er opmærksomme på at forebygge dette gennem personskifte og afledning. Det er vores vurde-
ring, at medarbejderne er bekendte med reglerne på området og proceduren for indberetning. 
 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der primært udspringer af alder. 
 
Her er to somatiske afdelinger, en demensafdeling og en afdeling med aflastningspladser, sidstnævnte 
er imidlertid ikke omfattet af tilsynet. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Rammerne er indbydende og anvendelige. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres lejligheder, 
som er indrettet efter individuel interesse, behov og smag.  
 
Ved indgangen til demensenheden og aflastningspladserne er der indrettet med en bænk med et par 
bamser på, busskilt, stort billede med landskab, mindre træer og fuglefløjt. Lederen fortæller, at det er 
tænkt som en oplevelse og afledning for beboerne, så de bliver optaget af effekterne fremfor eksem-
pelvis at ville gå fra stedet.  
 
Lederen fortæller også, at de i demensenheden har anskaffet sig en campingvogn, som står på græs-
plænen til brug for beboerne til eksempelvis eftermiddagskaffe og adspredelse. Der er herudover pla-
ner om at anskaffe en bil og en pølsevogn/ishus til aktivitet.  
 
Lederen er medlem af et snozelnetværk, hvor hun blandt andet har fået inspiration til ovenstående ud-
nyttelse af rammerne, så de giver adspredelse og stimuli for beboerne. Ifølge det oplyste er medarbej-
derne også engagerede og optagede af dette. 
 
Der samles aktuelt midler ind til et snozelrum. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er beboerne netop færdige med deres aftensmåltid og flere er på vej ind i deres lejlighe-
der. Beboerne giver udtryk for, at de trives og at de får den hjælp og støtte, som de har behov for. Der 
er alsidige aktiviteter i kraft af Venneforening, som aktuelt har 25 års jubilæum og omkring halvdelen af 
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beboerne skal deltage i fejringen. Derudover er der besøgsvenner og vågekoner tilknyttet, hvilket sam-
let med medarbejdernes indsats giver mulighed for en alsidig og indholdsrig hverdag. 
 
I demensenheden er flertallet af beboerne samlet i stuen med en medarbejder, hvor de ser tv, hygger 
og fremstår trygge i hinandens selskab. Der er en god stemning og atmosfære, det er vores indtryk, at 
medarbejderne imødekommer beboernes behov på faglig vis.  
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de i dagligdagen forsøger at finde tid til mindre gåture og aktiviteter 
med beboerne. Lederen fortæller, at de med afsæt i begrebet mestring har en beboer i fokus 1 måned 
af gangen. I den forbindelse samarbejdes der med fysio- og ergoterapeuter for derigennem at kvalifice-
re indsatsen, som bliver individuelt planlagt og udmøntet i det daglige af medarbejderne.  
 
Samarbejdet med de pårørende er ifølge det oplyste velfungerende. For at imødekomme behovet for 
forventningsafstemning afholdes der møder ved behov, således at misforståelser undgås og der i ste-
det er en dialog om forholdene. Lederen oplyser, at en medarbejder fra hvert team skal på et kursus 
med temaet pårørende samarbejde. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne er imødekommende og engagerede. De giver udtryk for, at samarbejdet er velfunge-
rende på tværs af enhederne. Der arbejdes på at sammenlægge og tænke de to somatiske enheder 
som én, det er i proces og skal på sigt gøre enhederne mere fleksible. Medarbejderne er positive over-
for tiltaget. 
 
Centeret fungerer med to ledere. Den ene leder har imidlertid været sygemeldt og den anden har fun-
geret med støtte fra områdelederen. Ifølge det oplyste tiltræder der en ny leder snarest, og alle ser 
frem til stabilitet. Medarbejderne giver udtryk for, at det har fungeret med en leder i en periode.  
 
I forhold til fokus omkring ændring af beboernes behov, er det vores indtryk, at medarbejderne er op-
mærksomme herpå, og at der samarbejdes med relevante faggrupper. Flere af medarbejderne oplyser, 
at der er et velfungerende samarbejde med medarbejderne fra demensenheden, hvor der er mulighed 
for erfaringsudveksling. Det er vores umiddelbare vurdering, at den daglige organisering modsvarer 
beboernes behov, om end enkelte medarbejdere giver udtryk for, at de har travlt. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af dokumentationen i form af journal notater, indsatsplaner og døgnrytmepla-
ner. Det fremstår opdateret, handlingsanvisende og detaljeret. Processen med at omlægge døgnryt-
meplanerne i nye skabeloner er næsten færdig og resultatet giver et nuanceret billede af beboerne, og 
måden hvorpå hjælpen udmøntes.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne giver udtryk for, at de er op-
mærksomme på at forebygge dette gennem personskifte og afledning. Det er vores vurdering, at med-
arbejderne er bekendte med reglerne på området og proceduren for indberetning. 
 
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 dog selvfølgelig reagere, såfremt vi på det område støder på forhold, som forekommer uhen-
sigtsmæssige.  
 
Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg  



 

4 
Udført af Aase Møller og Gitte Stentoft 

 

 
Her er ikke punkter til opfølgning. 
 

Formål og fremgangsmåde 
 
 I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen 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 ud fra det kommunale serviceniveau, 
der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes.  
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og til-
knyttede vejledninger.  Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt 
erfaringer og god praksis på området.  
 
Vi har været rundt i hele huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har opholdt os med flere i 
fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde.   
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbej-
det 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 20. maj 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


