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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Rødegård, Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 13. august 2015 fra kl. 10 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Rødegård. Generelt er formålet med til-
synet 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 umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Flere end tidligere har 
behov i retning af kognitive udfordringer.  En opgave som man ifølge vores vurdering rummer 
og løser bedst muligt indenfor de tilstedeværende ressourcer 
 

 de fysiske rammer fremstår indbydende og anvendelige inde såvel som ude. Under tilsynet er 
haven i brug i det gode vejr til ophold og gåture 

 

 det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne får den hjælp, støtte og omsorg, som de har 
behov for. Der er inddraget frivillige i forbindelse med aktiviteter, og samarbejdet med de pårø-
rende er velfungerende. Det bekræftes af flere pårørende under tilsynet 

 

 den samlede organisering af medarbejdernes ressourcer er nøje afstemt og planlagt, særligt ef-
ter en kommunal ressourcetilpasning. Det er lederens vurdering, at organiseringen modsvarer 
beboernes behov, hvilket vi umiddelbart kan tilslutte os 

 

 medarbejderne fremstår engagerede i arbejdet, og oplever at samarbejdet også fungerer med 
lederen. Der bør efter nogen ressourcetilpasning fortsat være opmærksomhed på samarbejdet, 
organisering af opgaver og medarbejdernes trivsel 
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 den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, indsatsplaner og journalnotater fremstår 
opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen 
 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Der er vores indtryk, at medarbejderne 
arbejder forebyggende og respekterer beboernes selvbestemmelsesret. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke 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. Den ene enhed er målrettet beboere med de-
menslidelser. 
 
Aktuelt er der en del af beboerne, som har behov i retning af kognitive udfordringer, det påkræver 
medarbejdernes opmærksomhed og planlægning på en anden måde end tidligere. Ifølge lederen er det 
muligt at tilgodese beboernes behov, hvilket stemmer overens med vores vurdering.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Vi besøger flere beboere i deres lejligheder. De fremstår individuelt indrettede efter smag, interesse og 
behov. Fællesarealerne anvendelige og benyttes af flere beboere, som bl.a. følger arbejdet med tilbe-
redning af mad i køkkenet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder flere beboere i stue/køkken, hvor de dels får en kop kaffe og dels iagttager livet omkring dem. 
Der er en rolig og god atmosfære præget af kendskab til de enkelte beboere og deres behov. Beboer-
ne giver udtryk for, at de får den hjælp, støtte og omsorg, som de har behov for af engagerede og flinke 
medarbejdere. 
 
Senere på dagen er der arrangeret køretur på motorcykel/sidevogn med Nimbusklubben, en årlig tilba-
gevendende begivenhed, som flere beboere ser frem til. Vi ser også opslag om sejltur for beboerne på 
en af søerne i området arrangeret af Venneforeningen. Der er inddraget frivillige i forbindelse med akti-
viteter, og under tilsynet deltager en beboer i gåtur med en frivillig.  
 
Samarbejdet med de pårørende er velfungerende, hvilket flere pårørende bekræfter under tilsynet. Der 
er mulighed for løbende at forventningsafstemme og der afholdes møder ved indflytning og ellers ved 
behov. De pårørende oplever, at de føler sig trygge og har tillid til medarbejderne. De giver udtryk for, 
at beboerne får deres behov tilgodeset. 
 
Der er opmærksomhed på beboernes behov og ændring deraf og der samarbejdes tæt med sygeple-
jersken i huset. Eksterne samarbejdspartnere så som demenskoordinator og lignende inddrages i det 
omfang det vurderes nødvendigt. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver indtryk af og udtryk for engagement. Samarbejdet er velfungerende i enhederne 
og på tværs heraf. Samarbejdet med lederen fungerer og hun er retningsgivende for indsatsen. I for-
bindelse med ressourcetilpasning er der ændret i organiseringen af arbejdet, og der bør i den forbin-
delse være opmærksomhed på medarbejderne og deres trivsel.  
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Der er enkelte kurser i gang herunder update for social- og sundhedsassistenter, og en medarbejder 
kombinerer en diplomuddannelse i socialpædagogik med arbejdet på Rødegård. 
 
I forhold til møder omkring de plejemæssige opgaver er de ikke fastlagt, men afholdes når behovet er 
der. Der bør i den forbindelse være opmærksomhed på, at lederen og medarbejderne skal være bevid-
ste om selv at efterspørge, hvornår de oplever et behov for en fælles faglig drøftelse. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, indsatsplaner og journalnotater fremstår opda-
teret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Der er vores indtryk, at medarbejderne arbej-
der forebyggende og respekterer beboernes selvbestemmelsesret. 
 
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  
 
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 under tilsynet talt med 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 21. august 2015 
 

REVAS APS 
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AF 1/2 2004 
 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


