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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Malmhøj Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 9. november 2016 fra kl. 11.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet med tilsy-
net 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 
 

 Det er vores vurdering, at beboernes behov imødekommes. Der er flere beboere med demens-
lidelser og andre komplekse behov, som søges tilgodeset via relevante samarbejdspartnere 
 

 de fysiske rammer er indbydende og anvendelige. Det gælder såvel de fællesarealer, som de 
beboerlejligheder vi får lov til at besøge 

 

 beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp og støtte, som de har behov for af flinke medar-
bejdere. De oplever maden som god, og vi hører om flere tiltag i forhold til småtspisende og be-
boere med synkebesvær 

 

 fra medarbejdernes side arbejdes med opmærksomhed på hygiejne, herunder det at spritte og 
vaske hænder ofte. Beboerne opfordres ligeledes til at vaske hænder. De er ifølge det oplyste 
kritiske i forhold til at anvende sprit, og medarbejderne oplyser, at spritdispenserne hænger for 
højt til at beboere, som sidder i kørestol kan anvende dem 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og med lyst til arbejdet med beboerne. Samarbejdet er 
velfungerende, også med lederen. Opgaverne er tydeligt organiseret 

 

 vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater 
og indsatsplaner. Det fremstår opdateret og retningsgivende for indsatsen. Der er ligeledes flere 
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eksempler på beskrivelser af den rehabiliterende tilgang. Der er en notesbog med enkelte op-
lysninger om beboerne, som bør stå i det elektroniske journalsystem 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne er bekendte med reg-
lerne på området og proceduren for indberetning. 

 
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.  
 
Medarbejdere og leder oplyser, at der er flere beboere med demenslidelser og andre komplekse be-
hov. Det kan give udfordringer og stiller krav om udvikling af tilgangen og faglig refleksion. Blandt andet 
er der et velfungerende samarbejde med demenskoordinatoren. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstå indbydende og anvendelige. De 24 lejligheder er inddelt i to enheder og til 
hver enhed er der køkken og opholdsstue, som ses anvendt under tilsynet til frokost og ophold. 
 
Beboernes lejligheder er individuelt indrettede efter smag, interesse og behov.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Der er en god stemning og atmosfære, som bærer præg af kendskab til beboerne. De giver udtryk for 
tilfredshed med den hjælp, støtte og omsorg, som de får af flinke medarbejdere. Der er mulighed for at 
deltage i aktiviteter så som sang, stolegymnastik og banko, arrangeret af frivillige, som er organiseret i 
et brugerråd.  
 
I forhold til beboere med komplekse behov er det vigtigt, at medarbejderne har en ensartet faglig til-
gang til opgaven, således at beboerne oplever tydelighed og ensretning. I forbindelse med aktuelle ud-
fordringer, samarbejdes med alkoholambulatoriet om undervisning af medarbejderne.  
 
Vi taler med den kostansvarlige, som udtrykker, at der er opmærksomhed på småtspisende og beboere 
med synkebesvær. Der er alternativer til de planlagte menuer, som tilgodeser særlige behov, herunder 
beriget is og ernæringsdrik. Det oplyses, at beboernes livshistorie også kan anvendes i forhold til livret-
ter og tidligere yndede smagsoplevelser. Aktuelt er der ansat en flexmedarbejder, som anretter såkaldt 
”nippemad” til beboerne særligt om eftermiddagen. Det kan være mindre skåle med udskåren frugt, 
chips, nødder og lignende.  
 
I forhold til fokus omkring hygiejne, er det vores indtryk, at særligt medarbejderne anvender sprit man-
ge gange daglig og vi kan se, at det er tilgængeligt rundt omkring i huset. Medarbejderne opfordrer be-
boerne til at vaske hænder, når det falder naturligt at minde dem om det. Beboerne er ifølge det oplyste 
kritiske i forhold til at anvende sprit, og medarbejderne oplyser, at spritdispenserne hænger for højt til at 
beboere, som sidder i kørestol kan anvende dem. Det er nævnt overfor den tekniske servicemedarbej-
der. 
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 



 

3 
Udført af Jane Lykke Hansen og Gitte Stentoft 

 

Medarbejderne fremstår engagerede og med lyst til arbejdet med beboerne. Der er en god stemning og 
flere udtrykker, at der er en god organisering af arbejdet, så det er tydeligt hvilken faggruppe, der er 
ansvarlig for, hvilken opgave. Medarbejderne hjælper hinanden på tværs af enhederne og oplever, at 
samarbejdet er velfungerende. Samarbejdet med lederen er også velfungerende og opleves som en 
god sparring i forhold til praksis.  
 
Lederen oplyser ved en efterfølgende tilbagemelding, at de har været udfordret på grund af ustabilitet 
blandt social-og sundhedsassistenterne, det har skabt uro i medarbejdergruppen. Aktuelt er der stabili-
tet og der er nu mere tydelighed i forhold til værdier og forventninger i medarbejdergruppen.  
 
Det oplyses, at flere medarbejdere skal på kursus, hvor temaet er demenslidelser. Det forekommer re-
levant, nu flere af beboerne har adfærd og behov, som kan hænge sammen med demenslidelser. Der 
samarbejdes i den sammenhæng også med en demenskonsulent omkring beboerne og udvikling af 
tilgangen. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og 
indsatsplaner. Det fremstår opdateret og retningsgivende for indsatsen. Der er ligeledes flere eksem-
pler på beskrivelser af den rehabiliterende tilgang.  
 
Der er en notesbog kaldet en ”teambog” på medarbejderkontoret, som indeholder enkelte oplysninger 
om beboerne. Vi anbefaler, at oplysninger om beboere kun forefindes i den elektroniske dokumentati-
on, dels for at undgå dobbeltdokumentation og dels for at undgå, at oplysninger kan gå tabt. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Lederen oplyser, at de anvender GPS til flere 
beboere, og at det er med til at give dem frihed i forhold til at kunne navigere selvstændigt udenfor ple-
jecentret. Det nævnes, at de anvender en GPS, som medarbejderne kan tale i, og guide beboeren på 
rette vej.  
 
Medarbejderne 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 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.  
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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 18. november 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


