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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 10. november 2016 fra kl. 8.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder 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 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 umiddelbare vurdering, at beboernes behov imødekommes. Det oplyses, at der er 
en borger under 65 år. Vi har henledt opmærksomheden på, at muligheden for en social hand-
leplan jf. SEL § 141, bør undersøges. Det vil lederen følge op på. Der er beboere med demens-
lidelser i enheden, som er beregnet hertil. Herudover er der som udgangspunkt beboere med 
somatiske behov i de øvrige enheder, samt beboere med demenslidelser og komplekse behov 
 

 de fysiske rammer fremstår anvendelige og indbydende 
 

 det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for 
af medarbejderne. Det bekræftes af enkelte pårørende, som vi taler med under tilsynet 

 

 i forhold til fokusområdet, arbejdes der med opmærksomhed på hygiejnen blandt medarbejder-
ne og de motiverer beboerne til håndvask 

 

 for at tilgodese blandt andet småtspisende og beboere med synkebesvær, samarbejdes der 
med relevante fagpersoner for at sikre et ernæringsrigtigt måltid 

 

 samarbejdet i Ådalen er velfungerende. I de øvrige enheder fungerer samarbejdet også, om 
end det skal vies mere opmærksomhed, grundet aktuel ustabilitet i medarbejdergruppen. Lede-
ren arbejder med opmærksomhed herpå 
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 vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater 
og indsatsplaner. Samlet fremstår det opdateret og vi ser flere gode eksempler på en rehabilite-
rende tilgang, hvor beboernes ressourcer er inddraget 

 

 der kan forekomme magtanvendelse, hvilket indberettes efter gældende regler på området. Et 
udviklingspunkt i de somatiske enheder kan være at registrere udadreagerende adfærd fra be-
boerne mod medarbejderne, således at der er mulighed for at udvikle tilgangen og tage vare på 
medarbejdernes trivsel. 

 
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 oplyses, at der er en borger under 65 år. Vi gør opmærksom på, at muligheden for en § 141 jf. SEL 
bør undersøges. Det vil lederen følge op på. 
 
Det er vores umiddelbare og overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes. Der er blandt 
beboerne flere med komplekse behov, som kan give udfordringer, og det stiller krav om, at tilgangen 
løbende udvikles og justeres.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Demensenheden Ådalen, er beliggende i en bygning for sig og rummer 10 boliger. Derudover er der 32 
almindelige plejeboliger, der er fordelt på 2 fløje. I alle 3 enheder er der fælles køkken med spiseborde 
og sofaer og stole til mere afslappende ophold. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flere beboere ved at indtage deres morgenmad/formiddagskaffe i fællesskabet, mens 
andre samarbejder med medarbejdere om morgenplejen i deres lejlighed. Beboerne giver udtryk for, at 
de få den hjælp, omsorg og pleje, som de har behov for af flinke medarbejdere. Flere nævner aktivite-
ter og årstidsbestemte arrangementer, som noget de ser frem til.  
 
Vi får gennem eksempler fortalt af ledelsen, indtryk af, at der arbejdes rehabiliterende. Beboerne gør 
det de kan selv, samtidig med at der er blik for den enkeltes funktionsniveau og dagsform. Ledelsen 
giver udtryk for, at samarbejdet med fysio-og ergoterapeuter er ustabilt, som følge af udskiftning blandt 
terapeuterne, det er derfor svært at opnå kontinuitet i samarbejdet. 
 
I demensenheden Ådalen er tilgangen og aktivitetsniveauet afstemt med beboerne alt efter hvilken 
demenslidelse de har og hvordan den påvirker deres adfærd. Aktuelt er medarbejdere og pårørende 
optagede af, at tilbyde flere aktiviteter til beboerne, herunder en bustur for at se julelys. 
 
Vi taler med enkelte pårørende, som vi møder under tilsynet. De giver udtryk for tilfredshed med ind-
satsen for beboerne og oplever medarbejdere og ledere, som lyttende og åbne for dialog. 
 
I forhold til fokus omkring hygiejne oplyser medarbejderne, at de anvender handsker og sprit. De op-
fordrer beboerne til at vaske hænder, særligt i forbindelse med toiletbesøg. De har forsøgt, at motivere 
beboerne til at anvende sprit, men det var ingen succes. 
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Vi oplever, at der arbejdes med forberedelse af måltiderne i køkkenerne, beboerne udtrykker, at de 
værdsætter duft og den frisklavede mad. Omkring småtspisende og beboere med synkebesvær ind-
drages kostfaglig konsulent og diætist i samarbejdet. Der er god opmærksomhed på at finde egnede 
individuelle løsninger, så som ønskekost og mad med en egnet konsistens.  
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Der er aktuelt nogen ustabilitet i de somatiske enheder på grund af medarbejdere, som er gravide og 
på barsel. Lederen giver udtryk, for at de gør, hvad de kan for at fastholde kultur og samarbejde. Med-
arbejderne giver udtryk for, at der indimellem er travlt, og at de søger at fastholde det gode samarbej-
de, selvom der aktuelt er stor udskiftning i medarbejdergruppen. Der bør i den forbindelse løbende væ-
re tydelighed og forventningsafstemning i forhold til social- og sundhedsassistent og social- og sund-
hedshjælper opgaver. 
 
Medarbejderne omtaler samarbejdet med ledelsen positivt, de er tydelige og åbne for dialog.  
 
Medarbejderne tilbydes løbende kurser, aktuelt tilbydes alle i Ådalen og enkelte medarbejdere fra de 
somatiske enheder kurser i neuropædagogik. Herudover deltager flere i kurset demens 4, forflytnings-
vejlederkurser og kurser omkring samarbejde med pårørende.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og 
indsatsplaner. Samlet fremstår det opdateret og vi ser flere gode eksempler på en rehabiliterende til-
gang, hvor beboernes ressourcer er inddraget.  
 
Magtanvendelse 
 
Det kan forekomme magtanvendelse, hvilket indberettes efter gældende regler. Det er vores indtryk, at 
der arbejdes forebyggende gennem pædagogiske overvejelser i forhold til samarbejde med beboerne. I 
Ådalen registreres udadreagerende adfærd fra beboerne mod medarbejderne, for derigennem at kun-
ne afdække mønstre og udvikle tilgangen, samt varetage medarbejdernes trivsel. I de somatiske enhe-
der får vi ikke indtryk af, at der arbejdes på samme måde i forhold til at registrere udadreagerende ad-
færd, om end det også kan forekomme. Vi drøfter det med lederen, som vil være opmærksom herpå. 
 
På hoveddøren i demensenheden, skal der trykkes på to kontakter samtidigt for at komme ud. Der 
hænger en vejledning til dette umiddelbart over kontakterne. Lederen oplyser, at foranstaltningen er 
godkendt af myndighed.  
 
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.  
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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 og pårørende, 
ligesom vi har opholdt os med andre i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter 
blandt de medarbejdere, 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 22. november 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


