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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 12. januar 2016 fra kl. 10.00 
(2015 tilsyn) 

 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken. 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. Medarbejderne oplever, at en stadig 
større del af beboergruppen har behov som følge af demenslidelser. Det er vores vurdering, at 
medarbejderne har god forståelse for at håndtere de udfordringer det medfører 

 

 de fysiske rammer fremstår indbydende og som velegnede til formålet 
 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Det 
vurderer vi på baggrund af samtale med beboere og medarbejdere, iagttagelser under besøget 
og gennemgang af dokumentation. Beboerne har mulighed for at deltage i aktiviteter, der delvis 
varetages af frivillige 

 

 det er vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med de pårørende 
 

 medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Her er desuden 
ansat sygeplejersker. Medarbejderne oplever, at de tilsammen har tilstrækkelige kompetencer, i 
forhold til at kunne imødekomme beboernes behov, hvilket svarer til vores umiddelbare vurde-
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ring. Medarbejderne nævner i den sammenhæng, at de har et godt samarbejde med demens-
koordinatoren og at de fleste medarbejdere har været på demenskurser 

 

 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 

 

 Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt og der har ikke været indberetnin-
ger i 2015. På baggrund af samtale med medarbejderne, er det vores indtryk, at magtanvendel-
sesbegrebets mange aspekter drøftes løbende. 

 
 
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. 
 
Medarbejderne oplever, at en stadig større del af beboergruppen har behov som følge af demenslidel-
ser. Det kan medføre den udfordring at tilgodese alle beboere, uanset behov og funktionsniveau. Lige-
ledes kræver et velfungerende samspil beboerne imellem, i stigende grad medarbejdernes tilstedevæ-
relse og støtte. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Plejecentret rummer i alt 48 boliger og er inddelt i 2 enheder, Solsikken og Tusindfryd. Hver enhed be-
står af 2 sammenhængende huse med tilhørende fællesfaciliteter i form af opholdsstue, spiseplads og 
køkken i et åbent miljø. Fællesarealerne er velindrettede og understøtter en hjemlig atmosfære.  
 
Samlet set fremstår de fysiske rammer indbydende og som velegnede til formålet.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Der er en godt atmosfære i begge enheder. Beboerne giver udtryk for og indtryk af at være veltilpasse. 
Vi afslutter besøget i Solsikken omkring spisetid. Vi kan konstatere, at hovedparten af beboerne vælger 
at spise i fællesskabet og der er en god stemning omkring måltidet. De beboere vi taler med fra begge 
enheder, giver entydigt udtryk for stor tilfredshed med maden. Vi får oplyst, at der er ansat en køkken-
medarbejder, der laver maden i enhederne. Maden tilberedes skiftevis en uge ad gangen i de 2 enhe-
der, således at alle beboere får glæde af duften og muligheden for at blive inddraget. Fx fortæller en 
beboer, at hun ofte hjælper med at skrælle kartofler.  
 
I Tusindfryd er en flok kvindelige beboere samlet omkring et spil. Der er en let om munter stemning og 
beboerne nyder tydeligvis aktiviteten, som vi også får lov at deltage kortvarigt i. Vi får oplyst at en min-
dre gruppe beboere deltager i erindringsdans, en aktivitet der særligt henvender sig til borgere med en 
demenslidelse. Vi møder desuden en beboer, der senere på dagen skal til svømning sammen med en 
medarbejder. De 2 sidstnævnte aktiviteter er arrangeret i samarbejde med et andet plejecenter i Kom-
munen.  
 
En aktivitetsmedarbejder står for det samlede aktivitetstilbud. Her er desuden tilknyttet et antal frivillige, 
der bidrager til blandt andet gåtur, udflugter og diverse aktiviteter og arrangementer. Der arbejdes på at 
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rekruttere yderligere frivillige til varetagelse af andre typer af aktiviteter og formål. Aktuelt drejer det sig 
om frivillige, der kan være ”måltidsvenner” i 2 årigt projekt, der har til formål at øge appetitten hos 
småtspisende. 
 
På baggrund af samtale med medarbejdere og ledelse, er det vores indtryk, at der fortsat er et godt 
samarbejde med de pårørende. Det tilstræbes at lave et hjemmebesøg inden indflytning, hvor de pårø-
rende typisk er til stede. Der afholdes indflytningssamtale og en opfølgende samtale efter ca. en må-
ned. Det giver både beboer og pårørende mulighed for at blive inddraget aktivt i indsatsen fra starten. 
Efterfølgende tilrettelægges pårørendesamarbejdet individuel med udgangspunkt i den enkelte families 
behov.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne er organiseret i 2 teams, der varetager indsatsen i henholdsvis Tusindfryd og Solsik-
ken. Hvert team har en lokalleder. Der udtrykkes i begge teams tilfredshed med såvel det kollegiale 
samarbejdet som samarbejdet med ledelsen. I Tusindfryd nævnes det, at samarbejdet mellem fag-
grupperne tidligere har været forbundet med udfordringer, men at der nu opleves en positiv udvikling.  
 
Medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Som udgangspunkt plan-
lægges der med, at der altid er en til flere assistenter i både dag- og aftentimer, og der er ligeledes del-
vis assistentdækning om natten. Her er desuden ansat sygeplejersker. Medarbejderne oplever, at de 
tilsammen har tilstrækkelige kompetencer, i forhold til at kunne imødekomme beboernes behov. De 
nævner i den sammenhæng, at de har et godt samarbejde med demenskoordinatoren og at de fleste 
medarbejdere har været på demenskurser.  
 
I Tusindfryd opholder vi os på medarbejdernes kontor over længere tid. Vi kan konstatere, at der fore-
går mange ting på en gang og der er megen trafik ind og ud af døren. Nogle medarbejdere taler og gri-
ner højlydt, en dosserer medicin mens andre sidder og arbejder med dokumentation. Man kan med 
fordel overveje, at tage en drøftelse i medarbejdergruppen om, hvorledes der sikres arbejdsro og der-
med effektivitet omkring fx dokumentationsarbejdet.  
 
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. Indsatsplaner oprettes og der noteres relevant herunder. Det medvirker til at skabe overblik 
og sammenhæng i dokumentationen. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt og der har ikke været indberetninger i 
2015.  
 
På baggrund af samtale med medarbejderne, er det vores indtryk, at magtanvendelsesbegrebets man-
ge aspekter drøftes løbende. Medarbejderne tilkendegiver, at de er bekendte med gældende regler og 
procedurer for området.  
 
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.  
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Referende til tidligere afsnit i rapporten, bør det sikres at medicindossering altid foregår uforstyrret. Vi 
får af ledelsen oplyst, at der sædvanligvis dosseres i den enkelte bolig.  
 
Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg  
 
Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og der er ikke yderligere 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 alle huse 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.  
 
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 

 


