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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Solgården, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 13. juli 2016 fra kl. 8.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. 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 Forvaltningen har vi ved tilsynet haft særligt fokus på  
 

 Den rehabiliterende tilgang og om denne afspejles i den skriftlige dokumentation. 
 

 Kost og ernæring, herunder blandt andet i forhold til beboere, der er småtspisende eller har dys-
fagi (synkebesvær). 

 
 Initiativer og tiltag, der fremmer en god hygiejne blandt både beboere og medarbejdere. 

 
Endvidere har vi dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og ge-
nerelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt 
materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner, og hvor vi eventuelt også 
fremsætter forslag og anbefalinger. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og dialog, hvor vi uddyber, 
hvad der har ført til konklusionerne. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for til-
synet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.  
 
Konklusioner 
 

 Beboerne er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, 
psykisk og social karakter, der primært udspringer af alder. Det er vores vurdering, at beboer-
nes overordnede behov imødekommes i tilbuddet. Lederen vil undersøge mulighederne for til-
bud om en social handleplan jf. Servicelovens § 141 til en beboer under 65 år 

 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer forsat tilgodeser beboernes behov 
 

 blandt de beboere vi har talt med, gives der udtryk for en høj grad af tilfredshed. De oplever, at 
få den hjælp og støtte igennem dagen, som de har behov for ud fra principperne hjælp til selv-
hjælp. Medarbejderne omtales som søde og rare  

 

 vedrørende fokus, er det vores vurdering, at dokumentation er handlingsanvisende i forhold til 
indsatser, der understøtter rehabiliteringsperspektivet gennem hele døgnet. Vi ser ligeledes 
konkrete og relevante eksempler på handle- og indsatsplaner for småtspisende beboere. I for-
hold til hygiejne, er der ikke lavet konkrete indsatser udover medarbejdernes særlige opmærk-
somhed ved smittefare og ved inddragelse af beboerne i mad og bage aktiviteter 

 

 medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. Her er et godt internt 
samarbejde medarbejderne imellem og med ledelsen. Det er vores vurdering at medarbejderne 
er fagligt funderet i forhold til at kunne imødekomme beboernes individuelle behov 
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 den skriftlige dokumentation fremstår opdateret og retningsgivende for en målrettet indsats hele 
døgnet 

 

 ifølge det oplyste, har der ikke været magtanvendelser siden seneste tilsyn. Det er vores ind-
tryk, at medarbejderne er bekendte med reglerne for området og indberetningspligten. 

 
Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Beboerne 
 
Beboerne er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder. Her er beboere med mangeartede behov, hvilket til 
tider kan give udfordringer, blandt andet i forhold til at støtte enkelte beboere i en hensigtsmæssig ad-
færd. Det er vores indtryk, at der tages relevante initiativer med inddragelse af relevante aktører som 
samlet set kvalificerer indsatsen. 
 
Vedrørende en beboer under 65 år, vil lederen undersøge mulighederne i forhold til en social handle-
plan, jf. Servicelovens § 141 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer. Af de beboere vi har mødt, gives der udtryk 
for tilfredshed med de aktuelle boligforhold. 
 
Vi har en drøftelse med lederen i forhold til oprydning og sortering af relevante opslag på opslagstav-
lerne i fællesarealerne og på kontoret. Lederen er opmærksom på det og man er i proces med at bruge 
de elektroniske hjælpemidler. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder beboere i egne lejligheder og i leve-bomiljøerne. Af de beboere vi har talt med, gives der ud-
tryk for tilfredshed med den pleje og omsorg medarbejderne yder. De roser endvidere maden.  
 
På baggrund af konkrete observationer i fællesarealerne, ser vi hvordan beboerne selvstændigt klarer 
sig til morgenmaden ved at smøre selv og hælde kaffe op. Medarbejderne er i nærheden og klar til at 
hjælpe og støtte. Vi observerer, hvordan en af beboerne deltager og er behjælpelig i at forberede fro-
kosten ved et at køkkenets hæve-/sænkeborde. 
 
Ifølge lederen og medarbejderne er det begrænset, hvor meget beboerne på grund af deres nedsatte 
funktionsniveau kan deltage i de praktiske opgaver udover det, der vedrører deres egen situation. Dog 
motiveres i det omfang det findes fagligt og etisk forsvarligt for den enkelte, ud fra principperne hjælp til 
selvhjælp. Det er vores indtryk, at madarbejderne er lydhøre overfor beboernes til- og fravalg.  
 
I forhold til hverdagslivet har man bl.a. inviteret dagplejen på besøg som synger og giver liv i huset. Der 
er gudstjeneste, gymnastik, bankospil og flere busture ud i det fri gennem året. Endvidere har der væ-
ret afholdt grillfest med musik og dans. For ”Ældremilliarden” er der bevilliget ny Rickshaw cykel, hvor 
en medarbejder skal være tovholder for implementering. Efter sommerferien er det planen at indgå et 
samarbejde med Tryg Fonden ang. besøgshund.  
 
De ovennævnte tiltag og medarbejdernes fokus på beboernes mestring af de ”små” ting i hverdagen 
ser vi beskrevet i dokumentationen. Det understøtter en ensartet faglig indsats og mulighed for at styr-
ke beboernes integritet og livskvalitet.  



 

3 
Udført af Gitte Stentoft og Ulrik Poulsen 

 

 
Der foretages ernæringsvurdering og beboerne vejes. Ved lav BMI laves der indsatsplaner, som vi 
konkret ser i dokumentationen. Der samarbejdes med den kostansvarlige i huset i forhold til den rette 
kost samt omkring beboere med diabetes.  
 
Ang. hygiejne, er medarbejderne særligt opmærksomme ved smittefare samt aktiviteter hvor beboerne 
deltager omkring mad og bagning. Der bruges spritdispenser og hansker. 
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver udtryk for at være glade for deres arbejde. Samarbejdet er præget af åbenhed og 
tillid. Det er endvidere vores indtryk, at her er et godt samarbejde og sparring mellem medarbejderne 
og ledelsen. Lederen er synlig, tydelig og giver gerne en hjælpende hånd med i plejen ved behov.  
 
Der er morgenmøde kl. 7.00, og kl. 10.00 mødes medarbejderne igen for at samle op og koordinere 
resten af dagen. Det er vores indtryk, at man har fået indarbejdet en kultur, hvor det er naturligt at mel-
de ud, hvis man har brug for hjælp. Således har man fået skabt et mere samlet hus, hvor man hjælper 
hinanden på tværs.  
 
Medarbejderne oplever sig kvalificeret til at kunne imødekomme beboernes individuelle og til tider 
komplekse behov. Flere har været på efteruddannelse. 
 
Ved udfordringer der ligger udover medarbejdernes umiddelbare kompetencer, inddrages sygeplejer-
sken, misbrugscenter, demenskoordinator og gerontopsykiatrien. Det medvirker til at kvalificere opga-
veløsningen. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af journalnotater, indsats- og døgnrytmeplaner. 
Vi kan konstatere, at døgnrytmeplanerne fremstår ajourført og retningsgivende for indsatsen hele døg-
net og ud fra principperne hjælp til selvhjælp. 
 
Vi ser konkrete eksempler på indsatser vedrørende småtspisende, med årsag til indsatsen, mål, hand-
linger og evaluering. Endvidere ser vi konkret brug af adfærdsskema til kortlægning af beboerens ad-
færd. 
 
Journalnotaterne er ligeledes relevante, kommer med passende intervaller og er skrevet i et etisk or-
dentligt sprog. 
  
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at der ikke har været anledning til indgriben i beboernes selvbestemmelsesret. Ifølge 
medarbejderne, er de gode til at drøfte dilemmaerne og mulige tiltag. Ved behov inddrages demensko-
ordinator. 
 
Det er vores indtryk, at medarbejderne her kendskab til gældende regler for området samt proceduren 
for indberetning. Udadreagerende adfærd registreres og der følges op i forhold til de implicerede parter 
Der er i den forbindelse også opmærksomhed på læring og udvikling af praksis. 
 
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 på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte til-
synsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. 



 

4 
Udført af Gitte Stentoft og Ulrik Poulsen 

 

 
 
Opfølgning til kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke punkter til opfølgning.  
 
 

Formål og fremgangsmåde   
 
I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsnin-
gen 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 efter deres afgø-
relse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om op-
gaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt til-
bud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.  
 

Vi har været rundt i hele tilbuddet og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har 
opholdt os med andre i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var på arbejde samt lederen.  
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, herunder §§ 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på 
plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende 
kvalitetsstandarder og god praksis på området.  
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der 
beskriver samarbejdet 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 1. august 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


