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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Remstruplund, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 12. august 2015 fra kl. 14.30 
og 

Torsdag den 13. august 2015 fra kl. 7.00 
 

 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Remstruplund. 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 generelt hører til målgruppen. Her er en forholdsvis stor del 
af beboerne, der har særlige behov som følge af blandt andet psykisk sygdom. Såvel medar-
bejdere, som leder oplever det vanskeligt at få bevilliget tilstrækkelige ressourcer til beboere 
med særlige behov af psykisk karakter. Derfor bør der være opmærksomhed på om der fragår 
de øvrige beboere ressourcer  

 

 byggeriet er af ældre dato, hvilket de fysiske rammer bærer præg af. Boligerne er fordelt på 3 
etager, hvoraf der er tilhørende fællesrum på de 2 etager. Der er adgang til en have. Vi får op-
lyst, at denne stort set ikke benyttes, da det er for tidskrævende at følge de beboere, der har 
behov for hjælp. Vi er bekendte med, at der er planer om at boligerne skal nedlægges og bebo-
erne flyttes til et nybygget plejecenter. Vi får oplyst, at det formentlig vil ske i 2017 

 

 tilgangen til beboerne er respektfuld og præget af forståelse for den enkeltes behov. Det vurde-
rer vi på baggrund af samtale med beboere, pårørende og medarbejdere samt gennemgang af 
dokumentation. Det er ligeledes vores vurdering, at beboerne modtager den grundlæggende 
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pleje og omsorg som de har behov for. Vi oplyses om, at indsatsen i perioder er præget af en 
nødvendig prioritering, der fx betyder, at enkelte beboere først kommer op ved 11 tiden 
 

 vi har talt med flere pårørende og kan konstatere, at deres tilfredshed varierer. Overvejende får 
vi dog indtryk af, at de pårørende er trygge ved forholdene. Samlet set er det vores indtryk, at 
såvel leder som medarbejdere er åbne for dialog med de pårørende og der er opmærksomhed 
på gensidig forventningsafstemning 

 

 det er vores vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer modsvarer beboernes behov. 
Relevante samarbejdspartnere inddrages, når det vurderes relevant. Det er vores indtryk, at der 
er et godt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af indsatsen, således at medarbejdernes for-
skellige kompetencer anvendes hensigtsmæssigt. Hvad medarbejderressourcer angår, bør der 
være løbende opmærksomhed på om disse modsvarer beboernes behov på alle tider af døg-
net, også de fysiske rammer taget i betragtning 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og ansvarlige. De giver udtryk for at de oplever et øget ar-
bejdspres, hvilket forekommer reelt. Det er vores indtryk, at lederen er opmærksom på medar-
bejdernes trivsel 

 

 den skriftlige dokumentation fremstår opdateret, fyldestgørende og velbeskrevet. Vi ser flere 
eksempler på, at tilgangen til samarbejdet med beboeren er detaljeret og præcist beskrevet 

 

 vi får oplyst, at magtanvendelse ikke forekommer i forhold til den aktuelle beboergruppe. Med-
arbejderne er bekendte med gældende regler for området. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Da vi ikke fandt grundlaget for vores vurderinger tilstrækkeligt efter besøget onsdag den 12. august, 
valgte vi at lave et opfølgende besøg næste morgen. Således fik vi også belyst nogle forhold på for-
skellige tidspunkter af døgnet.  
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her 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 generelt 
hører til målgruppen. 
 
Her er en forholdsvis stor del af beboerne, der har særlige behov som følge af blandt andet psykisk 
sygdom. Flere har psykiatriske diagnoser. Udover almindelig pleje og omsorg, har disse beboere be-
hov for struktur og støttende samtaler. Det fremgår af samtale med medarbejderne og ved gennem-
gang af dokumentation. 
 
Såvel medarbejdere som leder oplever det vanskeligt at få bevilliget tilstrækkelige ressourcer til beboe-
re med særlige behov af psykisk karakter. Derfor opleves det som en udfordring, at tilgodese beboer-
nes behov fuldt ud, uden at der fragår de øvrige beboere ressourcer.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
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Byggeriet er af ældre dato, hvilket de fysiske rammer bærer præg af. Boligerne er fordelt på 3 etager, 
hvoraf der er tilhørende fællesrum på de 2 etager. Beboerne fra den øverste har mulighed for at indta-
ge deres måltider i fællesskabet på de øvrige etager. 
 
Gangarealerne er flere steder indrettet så der er mulighed for at opholde sig der. 
 
For at tilgodese beboernes behov bedst muligt, er der i høj grad behov for at samarbejde på tværs af 
enhederne. I den forbindelse forekommer det uhensigtsmæssigt at boligerne er fordelt på 3 etager.  
 
Der bør være opmærksomhed på rengøringsstandarden, både i boligerne og på fællesarealerne. Vi får 
oplyst, at en medarbejder i virksomhedspraktik, i den kommende tid blandt andet vil have til opgave at 
gøre ekstra rent på fællesarealerne. Vedrørende rengøringen i boligerne kan der være behov for at in-
formere beboere og pårørende om, hvad de kan forvente. Enkelte pårørende har overfor os påtalt at de 
ikke finder niveauet tilfredsstillende.  
 
Der er adgang til en have. Vi får oplyst, at denne stort set ikke benyttes, da det er for tidskrævende at 
følge de beboere, der har behov for hjælp.  
 
Vi er bekendte med, at der er planer om at boligerne skal nedlægges og beboerne flyttes til et nybygget 
plejecenter. Vi får oplyst, at det formentlig vil ske i 2017.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Tilgangen til beboerne er respektfuld og præget af forståelse for den enkeltes behov. Det gælder også 
beboere med særlige behov. Relevante samarbejdspartnere inddrages ved behov, blandt andre geron-
topsykiatrisk sygeplejerske og demenskoordinator. Det medvirker til at give medarbejderne nogle red-
skaber de kan anvende i tilgangen til samarbejdet med beboerne. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne modtager den grundlæggende pleje og omsorg som de har behov 
for. Medarbejderne tilrettelægger indsatsen ud fra deres kendskab til beboernes ønsker og behov, så 
de i videst muligt omfang imødekommes. Vi får oplyst, at indsatsen i perioder er præget af en nødven-
dig prioritering, der fx betyder, at der er dage, hvor enkelte beboere først kommer op ved 11 tiden. 
Medarbejderne fortæller, at det fx har været gældende i sommerferieperioden. 
 
Under besøget opholder hovedparten af beboerne sig i egen bolig. Vi får mulighed for at besøge enkel-
te. De giver overordnet udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte de modtager.  
 
Vi endvidere har talt med pårørende og kan konstatere, at deres tilfredshed varierer. Overvejende får vi 
dog indtryk af, at de pårørende er trygge ved forholdene. Vi taler blandt andre med pårørende til bebo-
ere, der er flyttet ind indenfor det seneste halve år. De oplever, at der tages godt hånd om beboernes 
behov og at de som pårørende bliver inddraget og informeret tilstrækkeligt. Samlet set er det vores ind-
tryk, at såvel leder som medarbejdere er åbne for dialog med de pårørende og der er opmærksomhed 
på gensidig forventningsafstemning.  
 
Vi har tidligere fået oplyst, at man ønsker at rekruttere flere frivillige, hvilket fortsat gør sig gældende. I 
den forbindelse har man forsøgt at holde åbent hus, men der er fortsat kun få frivillige tilknyttet. Aktuelt 
er der tale om to, der kører ture med beboerne og en, der kommer og maler. En medarbejder i fleksjob 
tilbyder mindre individuelle aktiviteter og samvær i eftermiddagstimerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne arbejder i fast dag- aften eller nattevagt. Vi har talt med medarbejdere, både fra dag-
holdet og fra aftenholdet. På baggrund heraf er det vores indtryk, at der generelt er et godt kollegialt 
samarbejde, også holdene imellem. Der er opmærksomhed på, at det kræver konstant fokus, at hjælpe 
hinanden på tværs af etagerne. I den forbindelse oplever medarbejderne de bygningsmæssige forhold 
som en udfordring.  



 

4 
Udført af Gitte Stentoft og Kathinka Eriksen 

 

 
I forhold til beboernes behov, er det vores vurdering, at der i medarbejdergruppen er de nødvendige 
kompetencer. Der er altid minimum én social- og sundhedsassistent på arbejde i dag- og aftentimer. 
Det er vores indtryk at indsatsen på den enkelte vagt tilrettelægges så medarbejdernes kompetencer 
fordeles hensigtsmæssigt. Det er vores indtryk, at faglig sparing medarbejderne imellem, sikrer at den 
enkelte føler sig godt nok klædt på til at varetage opgaverne for og sammen med beboerne. Medarbej-
derne oplever endvidere god opbakning fra deres leder. 
 
Medarbejderne giver på forskellig vis udtryk for, at de oplever et øget arbejdspres, hvilket går ud over 
arbejdsglæden. Igen nævnes det, at mange beboere har behov for psykisk støtte og at det er vanske-
ligt at imødekomme beboernes samlede behov, indenfor den givne ramme. Medarbejderne fremstår 
ansvarlige og det er vores umiddelbare indryk, at de reelt har mange opgaver.  
 
Medarbejderdækningen varierer over døgnet. I tidsrummet mellem kl. 13-15 er der 2 medarbejdere på 
arbejde. Vi er bekendte med, at mange beboere hviler sig i dette tidsrum. På trods heraf er det vores 
vurdering, at der løbende bør være opmærksomhed på om medarbejderressourcerne modsvarer be-
boernes behov, også de fysiske rammer taget i betragtning.   
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, herunder primært døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Generelt fremstår dokumentationen opdateret, fyldestgørende og velbeskrevet. Vi ser flere eksempler 
på, at tilgangen til samarbejdet med beboeren er detaljeret og præcist beskrevet. 
 
Magtanvendelse 
 
Magtanvendelse forekommer ikke i forhold til den aktuelle beboergruppe. Der har været enkelte indbe-
retninger tidligere på året, vedrørende en beboer, der ikke længere bor i tilbuddet.  
 
Medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og procedure for indberetning. Det er 
endvidere vores indtryk, at der er forståelse for magtanvendelsesbegrebet i bred forstand. 
 
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  
 
Her 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.  
 
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.  
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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 flere 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 11. september 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


