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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Virklund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 11. januar 2016 fra kl. 16.00 
(2015 tilsyn) 

 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Virklund Plejecenter. 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 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. Vi får oplyst, at der aktuelt er en del 
beboere med omfattende plejebehov, hvilket der er taget højde for i tilrettelæggelsen af medar-
bejderressourcer og kompetencer 

 

 de fysiske rammer fremstår velordnede og som velegnede til formålet. De beboere vi besøger, 
giver udtryk for tilfredshed med deres boligforhold 

 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Der gi-
ves blandt beboerne udtryk for tilfredshed med forholdene. Der er mulighed for at deltage i akti-
viteter, der tilrettelægges og afvikles i samarbejde med frivillige. Her deltager også borgere ude-
fra, hvilket medvirker til liv og adspredelse i huset 

 

 på baggrund af samtale med lederen, er det vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde 
med de pårørende 

 

 der er gennem det seneste år blevet ansat flere social- og sundhedsassistenter, hvilket er sket 
ved naturlig udskiftning i medarbejdergruppen. Det medvirker til at højne det samlede faglige ni-
veau og sikre, at de fornødne kompetencer er til stede i tilbuddet 
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 vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, 
indsatsplaner og journalnotater. Vi har henledt opmærksomheden på enkelte udviklingspunker. 
Vi får af lederen oplyst, at der er igangsat en proces, hvor dokumentationen vil blive systematisk 
gennemgået 

 

 ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt. Som opfølgning får vi oplyst, at 
medarbejderne siden vores seneste tilsynsbesøg, har modtaget undervisning fra Kommunens 
konsulent, vedrørende magtanvendelsesbegrebet i bred forstand samt regler og procedurer. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning vil fremgå under afsnittene Medarbejderforhold og faglige forudsætninger og Magtanven-
delse. 
 
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. Vi får oplyst, at der aktuelt er en del beboere 
med omfattende plejebehov, hvilket der er taget højde for i tilrettelæggelsen af medarbejderressourcer 
og kompetencer.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår velordnede og som velegnede til formålet. De beboere vi besøger, giver 
udtryk for tilfredshed med deres boligforhold. 
 
Her er 24 boliger. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
De fleste beboere opholder sig i egen bolig under vores besøg. Vi får mulighed for at tale individuelt 
med flere i deres lejlighed. Der gives udtryk for tilfredshed med forholdene omend en enkelt oplever, at 
medarbejderne har travlt, hvilket betyder, at man nogle gange må vente på at få hjælp. Ellers tilkende-
giver de at modtage den hjælp og støtte som de har behov for. De oplever medarbejderne som imøde-
kommende og hjælpsomme. Samtlige beboere vi taler med, giver udtryk for stor tilfredshed med ma-
den, der produceres i huset.  
 
En beboer fortæller om aktiviteter hun deltager i, blandt andet højtlæsning, sang og gymnastik. Vi får 
oplyst, at borgere udefra også har mulighed for at deltage i aktiviteter og ved måltider, hvilket medvirker 
til at skabe liv og adspredelse i huset. Her er tilknyttet et antal frivillige, der tilrettelægger og afvikler ak-
tiviteter og udflugter. Frivillige benyttes desuden til ledsagelse og som vågekoner ved døende.  
 
På baggrund af samtale med lederen, er det vores indtryk, at der er et godt samarbejde med de pårø-
rende. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende deltager, såfremt beboeren ønsker det. Der-
efter tilrettelægges pårørendesamarbejdet individuelt alt efter hvad der er hensigtsmæssigt. Lederen 
fortæller endvidere, at hun jævnligt sender nyhedsbreve, aktivitetsplan og madplan pr. mail til de pårø-
rende, der benytter mailsystemet. Det giver de pårørende indsigt i dagligdagen og styrker et gensidigt 
engagement. Der afholdes desuden husmøder for både beboere og pårørende. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
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Der er pågældende eftermiddag 2 medarbejdere på arbejde. Den ene er nylig fastansat og uddannet 
social- og sundhedsassistent med flere års erfaring med målgruppen. Den anden er vikar og er i huset 
for første gang. Vikaren er uddannet social- og sundhedshjælper. I tidsrummet kl. 17-21, er der yderli-
gere en medarbejder, hvilket er en midlertidig ordning grundet den aktuelle plejetyngde. Den 3. medar-
bejder har tydeligvis grundigt kendskab til beboernes behov og arbejdsgangene.  
 
Medarbejderne fremstår rolige og kompetente i samspillet med beboerne. De giver udtryk for at indsat-
sen er veltilrettelagt idet hver medarbejder har en opdateret køreliste at gå frem efter. Vi oplever, at der 
er en god kommunikation og et velfungerende samarbejde medarbejderne imellem.  
 
Vi får af lederen oplyst, at der gennem det seneste år er blevet ansat flere social- og sundhedsassi-
stenter, hvilket er sket ved naturlig udskiftning i medarbejdergruppen. Det medvirker til at højne det 
samlede faglige niveau og sikre, at de fornødne kompetencer er til stede i tilbuddet.  
 
I forbindelse med særlige udfordringer har medarbejderne modtaget supervision fra psykiatrien og der 
er netop iværksat et Marte Meo forløb omkring en konkret beboer.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater. 
 
Døgnrytmeplanerne fremstår opdaterede og med gode beskrivelser af beboernes behov. Det bør dog 
sikres at planerne udfyldes over hele døgnet. Indsatsplaner oprettes og anvendes. Et udviklingspunkt 
kan være, at der noteres mere konsekvent under disse fremfor i journalen. Det vil medvirke til at skabe 
øget sammenhæng og overblik. Der kan ligeledes med fordel sættes øget fokus på at afslutte indsats-
planer, der ikke længere er relevante.  
 
Vi får af lederen oplyst, at der er igangsat en proces, hvor dokumentationen vil blive systematisk gen-
nemgået. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt.  
 
Som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne siden vores seneste tilsynsbesøg, har modtaget under-
visning fra Kommunens konsulent, vedrørende magtanvendelsesbegrebet i bred forstand samt regler 
og procedurer.  
 
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 yderligere 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.  
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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 huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har opholdt os med flere i fæl-
lesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen.  
 
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 

 


