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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 11. januar 2016 fra kl. 12.00 
(2015 tilsyn) 

 
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 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 
 

 Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Den ene enhed er særligt målrettet 
borgere med en demenslidelse. Ledelse og medarbejdere oplever, at der i stadig stigende grad 
også er beboere i de øvrige enheder, der ligeledes har behov som følge af demenslidelser 

 

 de fysiske rammer fremstår velordnede, indbydende og som velegnede til formålet 
 

 her er en god og rolig atmosfære i alle enheder. Beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfreds-
hed. Det er vores vurdering, at de modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Der er 
mulighed for at deltage i aktiviteter, der delvis tilrettelægges og varetages af frivillige. Der er fra 
ledelsens side opmærksomhed på, at de frivillige skal klædes på til at have forståelse for bebo-
ere med demenslidelser 

 

 det er vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med de pårørende. Man har en fælles 
indstilling til, at pårørende altid skal ses som en ressource. Der er i samarbejde mellem demen-
senheden og et andet plejecenter etableret en pårørendegruppe 

 

 medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Det er vores ind-
tryk, at der fra ledelsens side er bevidsthed om, at kompetenceudvikling er nødvendig for til sta-
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dighed at kunne imødekomme beboernes behov. Det er ligeledes vores indtryk, at fordelingen 
af medarbejderressourcer og kompetencer over døgnet, justeres løbende efter behov 

 

 vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, 
indsatsplaner og journalnotater. Dokumentationen fremstår opdateret, velbeskrevet og ret-
ningsgivende for indsatsen 

 

 magtanvendelse forekommer sjældent. Der har været 2-3 indberetninger i 2015. Det er vores 
indtryk, at medarbejderne er bekendte med gældende regler og procedurer for området, og 
endvidere, at de har fokus på den forebyggende indsats. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke konkrete 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. Det er vores vurdering, at beboerne hører til 
målgruppen. 
 
Den ene enhed er særligt målrettet borgere med en demenslidelse. Ledelse og medarbejdere oplever, 
at der i stadig stigende grad også er beboere i de øvrige enheder, der ligeledes har behov som følge af 
demenslidelser. Det kan blandt andet medføre den udfordring at tilgodese alle beboere, uanset behov 
og funktionsniveau. Aktuelt er der flere beboere, der er oppe om natten, hvilket har medført at der i en 
periode er en ekstra medarbejder i nattetimerne. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Demensenheden, Ådalen, er beliggende i en bygning for sig og rummer 10 boliger. Desuden består 
tilbuddet af 32 almindelige plejeboliger, der er fordelt på 2 fløje. Der er tilhørende fællesfaciliteter i alle 
3 enheder.  
 
Samlet set fremstår de fysiske rammer velordnede, indbydende og som velegnede til formålet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Overalt, vi kommer frem og opholder os, oplever vi en god og rolig atmosfære. Omgangstonen er or-
dentlig og vi får generelt indtryk af en respektfuld tilgang til beboerne, uanset deres behov og funkti-
onsniveau. Beboerne giver generelt indtryk af at være veltilpasse. 
 
Vi starter besøget i demensenheden, hvor flere beboere hviler sig i egen bolig mens andre opholder sig 
sammen med medarbejderne i fællesarealerne. En beboer er lidt urolig, hvilket der tages hånd om på 
en god og værdig måde.  
 
Vi får oplyst, at der i den daglige tilrettelæggelse afsættes en medarbejder, der i tidsrummet 10.30 til 
11.30 er ansvarlig for at tilbyde beboerne aktivitet og nærvær. En fast aktivitetsplan følges. En medar-
bejder fortæller, at det desuden er muligt at tilbyde individuel kontakt først på eftermiddagen, hvor der 
oftest er ro. Vi får endvidere oplyst, at flere beboere deltager i erindringsdans, hvor ægtefæller også 
inviteres til at deltage.  
 
Efterfølgende taler vi individuelt med flere beboere fra de øvrige enheder (fløje). Her gives der udtryk 
for tilfredshed med forholdene. Beboerne tilkendegiver at modtage den hjælp og støtte de har behov 
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for og de omtaler medarbejderne som imødekommende og hjælpsomme. Beboerne værdsætter, at 
maden laves i huset, hvilket også giver mulighed for at hjælpe til med praktiske opgaver.  
 
Beboerne fortæller om aktiviteter de deltager i, og flere fremhæver musikarrangementer som noget 
særligt positivt. En del af det samlede aktivitetstilbud tilrettelægges og afvikles af frivillige. Blandt andet 
er der tilknyttet en venneforening, der fast laver et arrangement på en bestemt ugedag hver anden uge. 
Desuden tilbyder en frivillig gåture og der er tilknyttet flere besøgsvenner, dels til huset generelt og dels 
til enkelte beboere. Der er fra ledelsens side opmærksomhed på, at de frivillige skal klædes på til at 
have forståelse for beboere med demenslidelser.  
 
På baggrund af samtale med ledelsen, medarbejdere og en enkelt pårørende, er det vores indtryk, at 
der er et godt samarbejde med de pårørende. Man har en fælles indstilling til, at pårørende altid skal 
ses som en ressource. Alle medarbejdere har ansvar for at være opsøgende og synlige i kontakten 
med de pårørende.  
 
Som et led i arbejdet med Den gode indflytning, tilstræbes det at lave et hjemmebesøg inden indflyt-
ning, hvor de pårørende typisk er til stede. Der afholdes indflytningssamtale og en opfølgende samtale 
efter ca. en måned. Det giver både beboer og pårørende mulighed for at blive inddraget aktivt i indsat-
sen fra starten. Efterfølgende tilrettelægges pårørendesamarbejdet individuel med udgangspunkt i den 
enkelte families behov. 
 
Der er i samarbejde mellem demensenheden og et andet plejecenter etableret en pårørendegruppe, 
med henblik på at tilbyde de pårørende et frirum, hvor de kan udveksle erfaringer og dele deres ople-
velser med ligesindede. Gruppen mødes 2 timer ca. hver anden måned. En medarbejder fra hvert til-
bud deltager hver gang. Der er lavet et program med relevante oplæg, blandt andet omkring demens-
viden, jura, sorg og krise. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Tilbuddet er som tidligere nævnt inddelt i en demensenhed og 2 fløje med almindelige plejeboliger. Der 
er en lokalleder for demensenheden og en lokalleder for de 2 øvrige teams. Alle medarbejdere vi taler 
med, giver udtryk for tilfredshed med deres leder. Begge ledere beskrives som nærværende, tilgænge-
lige og handlekraftige.  
 
Medarbejderne er uddannede henholdsvis social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Vi får oplyst, 
at der altid er en til flere assistenter på arbejde i både dag- og aftentimer. Det er vores indtryk, at forde-
lingen af medarbejderressourcer og kompetencer over døgnet, justeres løbende efter behov.  
 
Medarbejderne oplever sig godt fagligt klædt på til at varetage opgaveløsningen og samarbejdet med 
beboerne. Det er vores indtryk, at der fra ledelsens side er bevidsthed om, at kompetenceudvikling er 
nødvendig for til stadighed at kunne imødekomme beboernes behov. Alle medarbejdere har været på 
demenskursus og flere er aktuelt i gang med et neuropædagogisk kursus. En af de medarbejdere vi 
taler med, fortæller om, hvorledes hun efter at have gennemgået det sidstnævnte, har formået at ar-
bejde på en ny og mere givende måde med en beboer.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Dokumentationen fremstår opdateret og retningsgivende for indsatsen. Der er generelt en god detalje-
ringsgrad og præcise anvisninger. Indsatsplaner oprettes og der noteres relevant herunder. Det med-
virker til at skabe overblik og sammenhæng i dokumentationen. 
 
Magtanvendelse 
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Magtanvendelse forekommer sjældent. Der har været 2-3 indberetninger i 2015. Vi får oplyst, at indbe-
retninger altid gennemgås af lederen, med de involverede medarbejdere. Trædemåtter og lignende 
benyttes i henhold til godkendelser. 
 
Det er vores indtryk, at medarbejderne er bekendte med gældende regler og procedurer for området. 
De fortæller endvidere, at de har meget fokus på den forebyggende indsats, blandt andet gennem pæ-
dagogiske tiltag og dokumentation, der har til formål at sikre en ensartet tilgang.  
 
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  
 
Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og der 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 samt ledelsen. Derud-
over har vi telefonisk talt med en 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. 

 
 

Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på 
stedet. 
 

 
 
 

Aalborg, den 12. februar 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


