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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Birkebo, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 17. november 2014 fra kl. 10.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkebo. Generelt er formålet med tilsy-
net 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 Forvaltningen har vi ved dette tilsyn haft fokus på Kosten og måltidet, idet de er afgø-
rende elementer, når det skal sikres, at beboerne skal have mulighed for at bevare deres fysiske og 
psykiske funktionsevne. De er dermed vigtige elementer i rehabiliteringsindsatsen.  
 
Herudover er der fokus på den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbej-
de. Vi vil i den sammenhæng også vurdere hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbej-
det. 
 
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 tilhører den beskrevne målgruppe. Det vurde-
rer vi efter samtale og samvær med beboere og medarbejdere samt gennemgang af den skrift-
lige dokumentation. Der er dog flere beboere med symptomer på demenslidelser i større grad, 
og man bør løbende have fokus på, om disse beboerne vil profitere mere af et andet tilbud. Her 
er beboere, der kan have en udadreagerende adfærd. Vi får oplyst, at man noterer i et skema, 
når det sker   

 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den hjælp og pleje, de får af medarbej-
derne. Selvbestemmelse opleves som værende integreret i den daglige praksis i forhold til de 
beboere, som vi har talt med 

 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med måltidet i sin helhed. Maden er tilfredsstillende og 
rammerne omkring måltidet ligeså 

 

 de pårørende giver generelt set udtryk for at være trygge ved, at deres nærmeste bor på Birke-
bo. Samarbejdet er positivt og der er plads til konstruktiv dialog 
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 ved vores ankomst sidder medarbejderne ved et bord og spiser morgenmad/har pause. Idet 
punktet her var et af opfølgningspunkterne fra forrige tilsyn, får vi oplyst, at det man besluttet 
skal fortsætte. Begrundelsen for det er, at man som medarbejder også har noget, man skal 
snakke om. Det er dog vores umiddelbare vurdering, at hvis man drøfter beboere eller andet 
arbejdsrelateret bør det ske i et særskilt lokale 

 

 ved indgangen er der opsat en Smartboard skærm, der med tiden kan anvendes til information 
med mere til eksempelvis pårørende.  Skærmen bliver dog pt. brugt som opslagstavle på den 
måde at papir og andet hænges op med tape 

 

 efter samtaler og observationer er det er vores vurdering, at der fortsat er behov for at være 
opmærksom på samarbejdsklimaet og de udfordringer, det medfører. Der har været arbejdsmil-
jøkonsulent inddraget. Vi får ikke oplyst nærmere om, hvad det har vedrørt eller ført til  

 

 foran hoveddøren står en afskærmning. Man kan dog let gå rundt om den. Ifølge det oplyste er 
den opsat, fordi en beboer vil gå fra stedet uden at kunne orientere sig. Man bør overveje andre 
muligheder, da denne fremgangsmåde formelt kan være i strid med reglerne om magtanven-
delse. Vi får efterfølgende oplyst, at brugen af skærmen er godkendt af udviklingskonsulenten 
på demensområdet. Det forhold bør afklares med Myndighed. Derudover har der ifølge det op-
lyste ikke været magtanvendelser 

 

 vi har gennemgået dele af den skriftlige dokumentation. Man er i gang med at flytte døgnrytme-
planerne fra et sted til et andet i det elektroniske system. Denne proces er der ingen tidshori-
sont på, og aktuelt er indsatsen for tre beboere færdiggjort i det nye system. Andre er der lavet 
lidt for, men langt de fleste er man slet ikke kommet i gang med. Derudover er det vores umid-
delbare indtryk, at dokumentationen er retningsgivende for indsatsen. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fremgår under punktet de omsorgsmæssige forhold, medarbejderforhold og den skriftlige 
dokumentation 
 
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 umiddelbare vurdering, at beboerne tilhører den beskrevne målgruppe. Det vurderes efter 
samtale og samvær med beboere og medarbejdere samt gennemgang af den skriftlige dokumentation. 
Der er dog flere beboere med symptomer på demens-lidelser i større grad og man bør løbende have 
fokus på, om disse beboerne vil profitere mere af et andet tilbud. Her er beboere, der kan være udad-
reagerende. Vi får oplyst, at man noterer i et skema når det sker   
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres boligforhold. Det er en bygning af ældre dato, men 
umiddelbart rummelig med store fælleslokaler. Beboernes lejligheder ligger langs gangen i stueplan og 
på 1. sal 
 
Ved indgangen er der opsat en Smartboard skærm, der med tiden kan anvendes til information med 
mere til eksempelvis pårørende. Skærmen bliver dog pt. brugt som opslagstavle på den måde, at papir 
og andet hænges op med tape. 
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De omsorgsmæssige forhold 
 
Ved tilsynets start møder vi medarbejdere, der sidder ved bordet i fælleslokalet og, ifølge det oplyste, 
holder pause. Her sidder en beboer ved det modsatte bord. I lokalet ved siden af, sidder enkelte bebo-
ere.  
 
Senere samme dag læser en medarbejder historie for beboerne, hvor der sidder fem – seks beboere 
og lytter med. Af andre aktiviteter får vi oplyst, at her er en aktiv venneforening, der hjælper til ved ar-
rangementer, såsom planteskoletur og andet. Desuden er der besøgsvenner tilknyttet. 
 
De beboere, vi har talt med, giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og pleje, de modtager. Selvbe-
stemmelse opleves som værende integreret i daglig praksis i forhold til de beboere, vi har talt med. 
Som opfølgning fra forrige tilsyn får vi oplyst, at man har drøftet de etiske forhold, der vedrører beboer-
ne i fælleslokalerne og at man altid sørger for, at sygeplejefaglige ydelser og andet udføres i borgernes 
eget hjem. 
 
Vi har talt med pårørende, der samlet set giver udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg, bebo-
erne får.   
 
Vi får oplyst, at det er medarbejdernes indtryk, at beboerne får den aftalte hjælp og støtte, samt at man 
når de opgaver, der er forbundet med plejen. Her gøres rent efter et individuelt skøn. Det betyder, at 
hyppigheden går fra hver til hver tredje uge. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Ved vores ankomst, sidder medarbejderne ved et bord og spiser morgenmad/har pause. Da punktet 
her var et af opfølgningspunkterne fra forrige tilsyn, får vi oplyst, at det har man besluttet skal fortsætte. 
Begrundelsen for det var, at man som medarbejder også har noget, man skal snakke om. Det er dog 
vores umiddelbare opfattelse, at hvis man drøfter beboere eller andet plejehjemsrelateret, bør det ske i 
et særskilt lokale. 
 
Vi har talt med fire medarbejdere, to fastansatte, en uuddannet og en elev. Generelt set er der tilfreds-
hed med arbejdet, om end vi også har fået indtryk, af der fortsat er behov for at være opmærksom på 
samarbejdsklimaet og de udfordringer, det medfører. Der har været arbejdsmiljøkonsulent inddraget. Vi 
får ikke oplyst nærmere om, hvad det har vedrørt eller ført til. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået dele af den skriftlige dokumentation. Man er i gang med at flytte døgnrytme-
planerne fra et sted i det elektroniske system til et andet. Denne proces er der ingen tidshorisont på og 
aktuelt er der tre beboere der er færdiggjort i det nye system. Andre er der lavet lidt for, men langt de 
fleste er man slet ikke kommet i gang med. Derudover er det vores umiddelbare indtryk, at dokumenta-
tionen er retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Foran hoveddøren står en afskærmning. Man kan dog let gå rundt om den. Man bør overveje andre 
muligheder, da denne fremgangsmåde formelt kan være i strid med reglerne om magtanvendelse. 
Derudover har der ifølge det oplyste ikke været magtanvendelser. Derudover er der ifølge det oplyste 
ikke været magtanvendelser. Brugen af skærmen bør afklares med Myndighed. Vi får efterfølgende 
oplyst, at brugen af skærmen er godkendt af udviklingskonsulenten på demensområdet.   
 
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. 
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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 intet yderligere til opfølgning end det nævnte. 
 
 

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 telefonisk 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 3. december 2014 

 
REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


