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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 7. maj 2015 fra kl. 15.00 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. 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 Sundheds- og omsorgsafdelingen har vi ved dette tilsyn haft fokus på udviklin-
gen i beboernes behov og dermed en vurdering af, om og hvordan de samlede kompetencer og 
den daglige organisering modsvarer beboernes behov. 

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

sammenhæng 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 
 
Der er ikke som sådan konkrete opfølgningspunkter fra vores seneste tilsyn, men det er vores indtryk, 
at de udviklingspunkter, som fremgår af rapporten fra tilsynet i 2014 fortsat er de samme. Der er såle-
des flere forhold, som der bør tages hånd om, hvilket også vil fremgå af nærværende rapport. 
 
Den 4. juni 2015 er der afholdt et dialogmøde på Sejs Plejecenter vedrørende nærværende rapport 
med deltagelse af 2 repræsentanter fra Revasaps, Område-, distrikts- og lokalleder, leder af Myndig-
hedssektionen samt en sundhedsfaglig konsulent fra Myndighedssektionen. Der vil på baggrund heraf 
blive udarbejdet en handleplan. 
 

 Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Der er flere beboere 
med komplekse behov. Der bør være opmærksomhed på om der er beboere, som i deres ad-
færd og behov ofte påkalder sig medarbejdernes opmærksomhed, så de uforvarende fratager 
de øvrige beboere, de ressourcer, som de har ret til og krav på 
 

 de fysiske rammer er anvendelige. Det bør overvejes om effekterne i fællesarealerne er i over-
ensstemmelse med beboernes ønsker og behov, og appellerer til dem  

 

 flere beboere giver spontant udtryk for, at de i det store og hele trives og får den hjælp, som de 
har brug for. De er opmærksomme på og optagede af medarbejdernes travlhed. Om travlheden 
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er et udtryk for en uhensigtsmæssig organisering og planlægning, og mangel på professionalitet 
i samarbejdet med beboerne, har vi ikke umiddelbart kunnet vurdere fuldt ud. Der er dog ek-
sempler, der kan pege på, at det er tilfældet. Bemanding og fremmøde får ligeledes indflydelse 
på om beboerne får den varm mad til aften eller til middag. Om det sidste forhold siger nogle 
beboere, at de ikke synes, at variationen er god for deres helbred. Andre synes at der går me-
get langt tid imellem, at de får gjort rent 

 

 på baggrund af vores iagttagelser vurderer vi, at der fra ledelsens side også bør tages hånd om 
den daglige organisering af arbejdet, således at medarbejdernes samlede faglige ressourcer 
anvendes hensigtsmæssigt i forhold til beboernes aktuelle behov. Medarbejderne signalerer 
travlhed, men søger på bedste vis, ud fra givne vilkår, at løse opgaverne. Det er vores indtryk, 
at der bør arbejdes med organisering, faglighed og overblik i opgaveløsningen  

 

 medarbejderne kan have glæde af at blive introduceret til grundlæggende arbejdsgange og ret-
ningslinjer, fx hvis der opstår et akut behov for at rekvirere et hjælpemiddel 

 

 samarbejdet med de pårørende er generelt velfungerende. Det er dog vores indtryk, at en tyde-
ligere forventningsafstemning kan være hensigtsmæssig, da det kan forebygge eventuelle mis-
forståelser. Under tilsynet bliver vi i samtale med pårørende bekendt behovet for forventnings-
afstemning  

 

 vi gennemgår en mindre del af dokumentationen. Det er vores vurdering, at flere af døgnrytme-
planerne med fordel kan detaljeres med beskrivelser af pædagogiske tilgange, så indgreb i 
selvbestemmelsesretten forebygges. I forhold til de daglige journalnotater er etikken et op-
mærksomhedspunkt 

 

 på baggrund af en konkret hændelse under tilsynet konstaterer vi, at der forekommer magtan-
vendelse. Konkrete forhold peger i retning af, at der er behov for at genopfriske reglerne om-
kring magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
 
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. Der er flere borgere med en demenslidelse, og 
andre borgere med komplicerede behov, hvilket stiller særlige krav til medarbejderne i forhold til orga-
nisering og faglighed for, at de kan rummes på plejecentret. Ligeledes bør der være opmærksomhed 
på, at beboerne med komplicerede behov ikke uforvarende fratager de øvrige beboere ressourcer. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer er anvendelige, men på fællesarealerne er der uforholdsmæssige mange effekter 
herunder malerier og pyntegenstande, som står på gulve, hylder og i vinduerne. I forhold til stimuli, ori-
enteringsevne og fremkommelighed bør det overvejes, om mængden af effekter er hensigtsmæssig for 
målgruppen og modsvarer deres behov. 
 
Beboernes lejligheder er individuelt indrettede efter interesser og behov, og det er vores indtryk, at be-
boerne er tilfredse hermed. 
 
Under tilsynet oplever vi, at hoveddøren på plejecentret bliver låst klokken 17.20, så ingen kan komme 
ud eller ind. Medarbejdernes forklaring herpå er, at der så er ro under måltidet. Efterfølgende oplyser 
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lederen, at de låser døren, så ingen kan komme ind på plejecentret i aftentimerne blandt andet af hen-
syn til tyveri.  
 
I en af enhederne er pladsen meget trang i fællesarealet/køkkenet, og gangen benyttes som opholds-
rum og spiseplads. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet møder vi i en enhed flere beboere i fælleslokalet, hvor de nyder eftermiddagskaffen. De 
giver udtryk for, at de generelt får den hjælp og støtte, som de har behov for. Flere udtaler dog, at det 
er medarbejdernes arbejdstider og fremmøde, som er bestemmende for, om de får varm mad til aften 
eller til middag. De oplever, at den forskellighed i dagsrytmen ikke er godt for deres helbred. 
 
Flere omtaler, at de, når en bestemt medarbejder er på arbejde, har hyggelige samværsstunder, med 
sang og musik. 
 
I en anden enhed er eftermiddagen præget af, at en medarbejder er sygemeldt og at der ikke er blevet 
kaldt en anden medarbejder eller vikar ind i stedet for. Medarbejderen er derfor nødt til at blive længere 
end planlagt, indtil der kommer en afløser. Medarbejderen, som må blive længere, varetager normalt 
arbejdet i køkkenet, men har denne dag også været i plejen pga. af sygdom i medarbejdergruppen og 
har sammen med en elev forestået dagens arbejde. Beboerne er påvirkede af dette og flere er op-
mærksomme på, at der er sygdom i medarbejdergruppen, og at medarbejderne i øvrigt har travlt og 
svært ved at nå de planlagte opgaver.  
 
Under tilsynet iagttager vi lidt uro blandt beboerne, muligvis affødt af medarbejdernes manglende over-
blik, jf. situationen beskrevet ovenfor. Vi iagttager ligeledes, at der bør være opmærksomhed på, hvor-
dan pårørende agerer i fællesrummet, herunder også forventningsafstemning mellem pårørende og 
medarbejdere. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår imødekommende, men enkelte lettere forvirrede, da der ved en fejl ikke er 
blevet indkaldt medarbejder til at dække sygdom hos en kollega. Vi får hurtigt et indtryk af, at manglen-
de stabilitet i arbejdstidsplanlægningen fylder meget for både medarbejdere og beboere. Det har en 
afsmittende virkning på kontakten til beboerne, arbejdsglæden for medarbejderne og muligheden for at 
tilgodese beboernes behov på en tilfredsstillende, forsvarlig og helhedsorienteret måde.  
 
Flere af medarbejderne er uklare på, hvor mange medarbejdere, der er på arbejde pågældende aften. 
Det giver indtryk af, at de ikke indbyrdes fordeler opgaverne imellem sig. Eksempelvis iagttager vi, at 
der er en social-og sundhedsassistent på arbejde, som er uvidende om de aktuelle forhold i de andre 
enheder, hvor der er social- og sundhedshjælpere på arbejde. I henhold til Kommunens ønskede fokus 
er det vores indtryk, at der bør arbejdes mere bevidst med ressourcefordelingen og overblikket i med-
arbejdergruppen. Det er umiddelbart svært at vurdere om de samlede kompetencer modsvarer bebo-
ernes behov, da organisering og arbejdstidsplanlægningen slører for det. 
 
Vi får oplyst at lederen er delvist fraværende. Det er vores indtryk, at det stiller medarbejderne i et di-
lemma, da de har et reelt fagligt behov for ledelse og samtidig ikke vil forstyrre lederen. Der er flere for-
hold som peger i retning af, at medarbejderne har behov for en retningsgivende ledelse, for derigen-
nem at skabe de rette forhold for, at de kan løse den faglige opgave i arbejdet med beboerne tilfreds-
stillende. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår en mindre del af dokumentationen og kan i relation til de i rapporten omtalte forhold kon-
statere, at døgnrytmeplanerne med fordel kan detaljeres med beskrivelser af pædagogiske tilgange, så 
indgreb i selvbestemmelsesretten forebygges.  
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Journalnotaterne peger i retning af, at man bør have et blik for at tilrettelægge en hverdag for de bebo-
ere, som ikke selv er bevidste om deres hverdag, så de ikke uforvarende skaber utryghed hos de øvri-
ge beboere, fx ved at besøge dem uden invitation eller kaste med effekter på gangene. Etikken i 
sprogbruget bør ligeledes vies opmærksomhed, så det afspejler den ønskede tilgang til beboerne. 
 
Magtanvendelse 
 
På baggrund af en konkret hændelse, som vi overværer samt gennemgang af dokumentationen, er det 
vores indtryk, at der kan forekomme magtanvendelse. Konkrete forhold kan pege i retning af, at der er 
behov for at genopfriske reglerne omkring magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. 
 
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.  
 
 

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. Derudover har vi un-
der tilsynet talt med pårørende. 
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbej-
det med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. 

 
 

 
 

Aalborg, den 17. juni 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


