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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Kragelund, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 12. august 2015 fra kl. 11.00 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund. Generelt er formålet med 
tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverda-
gen, 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 
 

 de fysiske rammer fremstår velegnede og indbydende, såvel indendørs som udendørs. Der kan 
være behov for at informere enkelte beboere om, hvad de kan forvente vedrørende rengøring. 
De oplever, at tidsintervallet mellem rengøringerne er blevet længere end tidligere 

 

 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 samt gennemgang af doku-
mentation. Det er ligeledes vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med de pårøren-
de 

 

 her er en god atmosfære, præget af at en stor del af beboerne benytter muligheden for at være 
en del af fællesskabet. En del frivillige er tilknyttet Kragelund, enten som besøgsven eller gen-
nem Venneforeningen. Det er vores indtryk, at beboerne har stor glæde af de frivilliges indsats, 
og at denne også er væsentlig for beboernes fortsatte tilknytning til lokalmiljøet. Lederen og en 
medarbejder afholder jævnligt møder med de frivillige, hvor der blandt andet er fokus på tavs-
hedspligten 

 

 vi får oplyst, at beboernes behov bliver mere og mere komplekse, både i retning af psykiske be-
hov og somatiske forhold. Det er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer imødekom-
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mer beboernes behov. Medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for tilfredshed med 
deres arbejdsforhold 

 

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

 

 ifølge det oplyste forekommer magtanvendelse ikke aktuelt. Medarbejderne er bekendte med 
gældende regler for området. 
 

 
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.  
 
Vedrørende fokus, får vi oplyst, at beboernes behov bliver mere og mere komplekse, både i retning af 
psykiske behov og somatiske forhold.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er tale om et nyere byggeri i ét plan, der huser 2 boenheder med 12 boliger i hver. Ved hovedind-
gangen, der er centralt beliggende mellem de 2 enheder findes administrationen. I begge enheder er 
der velindrettede og rummelige fællesarealer.  
 
Generelt fremstår rammerne velegnede og indbydende såvel indendørs som udendørs. Til hver bolig 
hører en mindre terrasse og der er desuden flere muligheder for at opholde sig udendørs i større grup-
per. Her er et drivhus med agurker og tomater. 
 
Enkelte beboere nævner, at rengøringsstandarden i boligerne ikke er tilfredsstillende. De oplever, at 
tidsintervallet mellem rengøringerne er blevet længere end tidligere.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer og spørger efter lederen, bliver vi henvist til de udendørs arealer. På en af de større 
terrasser sidder 7-8 beboere sammen med en medarbejder, en besøgsven og lederen. Sidstnævnte er 
i gang med at hjælpe den beboer, hun sidder ved siden af. Stemningen er god og livlig. Vi bliver i løbet 
af besøget klar over, at det kendetegner lederen, at hun gerne tager aktivt del i samværet med beboer-
ne. Det er noget flere beboere uopfordret nævner i samtalerne med os, og som de tydeligvis sætter 
pris på.  
 
Vi taler med flere beboere, dels på fællesarealerne og dels i enkelte boliger. Beboerne giver entydigt 
udtryk for tilfredshed med forholdene på Kragelund. (Det gælder dog ikke rengøringsstandarden, hvil-
ket er nævnt andetsteds i rapporten). Beboerne oplever at være selvbestemmende over deres daglig-
dag og tilkendegiver at modtage den hjælp og støtte, som de har behov for. De fortæller om et godt 
fællesskab både blandt beboerne, deres pårørende, medarbejdere og frivillige.  
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Vi får oplyst, at her kommer en del frivillige, blandt andet i form af besøgsvenner. Hver besøgsven er 
tilknyttet 1-2 beboere som de besøger individuelt. Om tirsdagen kommer flere af besøgsvennerne og 
deltager i fælleskaffe og efterfølgende diverse spil og lignende.  
 
Besøgsvennernes indsats koordineres af en af medarbejderne. Medarbejderen og lederen afholder 
jævnlig møder med besøgsvennerne, hvor blandt andet tavshedspligten er i fokus. Vi får oplyst, at de-
menskoordinatoren på et tidspunkt har afholdt undervisning til de frivillige omkring demens.  
 
Venneforeningen afholder månedlige aktiviteter, udflugter, diverse fester og andre arrangementer. 
Samlet set er det vores indtryk, at beboerne har stor glæde af de frivilliges indsats, og at denne også er 
væsentlig for beboernes fortsatte tilknytning til lokalmiljøet.  
 
Det er fortsat vores indtryk, at der er et godt samarbejde med de pårørende. Vi får oplyst at flere pårø-
rende kommer ofte og har deres naturlige gang i huset. Der sendes nyhedsbrev til de pårørende og de 
inviteres til arrangementer i huset. Vi taler med en enkelt pårørende til en nyligt indflyttet beboer. Ved-
kommende giver udtryk for at være medinddraget og velinformeret, hvilket medvirker til at skabe tryg-
hed for beboeren.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
De fleste medarbejdere har afviklet sommerferie. Både beboere og medarbejdere giver udtryk for, at 
sommerferieperioden er præget af, at flere afløsere end vanligt inddrages i indsatsen. Alle ser frem til 
at det bliver hverdag igen. I den forbindelse understreges det, at afløserne gør det godt med de forud-
sætninger, som de har. Lederen oplyser, at perioden skal evalueres på næste personalemøde. 
 
De faste medarbejdere er uddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Hovedparten er 
assistenter, hvilket gør det muligt at have en solid assistentdækning både i dag- og aftentimer.  
 
Som noget relativt nyt, er der tilknyttet en fast kontaktsygeplejerske et antal timer om ugen. Man har i 
første omgang prioriteret, at opkvalificere dokumentationsarbejdet. Således har sygeplejersken afsat 
tid til, sammen med den enkelte assistent, at arbejde med dokumentation.  
 
Desuden deltager sygeplejersken i de såkaldte ”summemøder”, hvor ergoterapeuten også jævnligt er 
med. Vi har foreslået, at man overvejer at give mødet et andet navn, der i højere grad vil signalere det 
det er, nemlig et seriøst møde med fagligt indhold. 
 
Medarbejderne giver udtryk for at de har et godt samarbejde på tværs af faggrupperne og at faglig 
sparring medvirker til at kvalificere indsatsen. Ved behov inddrages demenskoordinatoren og eventuelt 
andre relevante samarbejdspartenere.  
 
Det er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer imødekommer beboernes behov. Medarbej-
derne fremstår engagerede og giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De fremhæver 
den gode kultur i huset og deres leder, der er tydelig og tæt på praksis.  
 
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. Vi har set flere eksempler på, at 
der i døgnrytmeplanen henvises til indsatsplaner. Det giver et godt overblik over den samlede indsats. 
 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse aktuelt.  
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Medarbejderne er bekendte med gældende regler 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 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 talt med en enkelt 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 31. august 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


