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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 17. november 2014 fra kl. 12.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken. Generelt er formålet 
med tilsynet 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 målgruppen. Det vurderes efter samta-
le med beboere, medarbejdere og ledelse samt gennemgang af den skriftlige dokumentation 
 

 de fysiske rammer er indbydende og anvendelige. Der er hyggeligt og god plads til ophold i fæl-
lesskabet og beboernes egne lejligheder er indrettet efter personlig smag, interesse og behov. 
Der bør i Solsikken være opmærksomhed på adgangen til medarbejdernes kontorer herunder 
opbevaring af personfølsomme oplysninger, det gør sig også gældende for oplysninger i fælles-
skabet, det vil lederen følge op på 

 

 beboerne giver generelt indtryk af og udtryk for, at de modtager den hjælp og støtte, som de har 
behov for. De giver udtryk for tilfredshed med maden, og medarbejderne er opmærksomme på 
de ernæringsmæssige og sociale forhold i den forbindelse 

 

 de pårørende vi taler med, er generelt tilfredse og oplever at blive inddraget i et passende om-
fang. I samarbejdet med de pårørende er der fokus på dialog og forventningsafstemning 

 

 der er frivillige tilknyttet i forbindelse med aktivitetscentret, lederne giver udtryk for, at de kunne 
ønske sig flere aktive frivillige for at tilbyde flere aktiviteter  
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 medarbejderne fremstår imødekommende og engagerede i deres arbejde med beboerne. Sam-
arbejdet er generelt velfungerende blandt medarbejderne og med deres ledere 

 

 vi ser flere eksempler på dokumentation herunder døgnrytmeplaner, som er ved at blive udar-
bejdet efter en ny skabelon. Dokumentation fremstår generelt opdateret og fyldestgørende 

 

 der forekommer ikke magtanvendelse. Medarbejderne giver udtryk for, at de arbejder forebyg-
gende, og ved udfordringer i samarbejdet har de god erfaring med at give beboerne tid, så de 
bliver klar til at samarbejde og derved undgå en eventuel konflikt. 

 
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. Lederne giver udtryk for, at beboernes behov 
bliver mere komplekse og at der på sigt er behov for flere social- og sundhedsassistenter for at kunne 
imødekomme beboernes behov. 
 
Der er 48 lejligheder fordelt på henholdsvis afdeling Tusindfryd og Solsikken. Der er indimellem tomme 
lejligheder i kortere perioder grundet en naturlig udskiftning. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer er indbydende og anvendelige. Der er hyggeligt og god plads til ophold i fællesska-
bet og beboernes egne lejligheder er indrettet efter personlig smag, interesse og behov. Der bør i Sol-
sikken være opmærksomhed på adgangen til medarbejdernes kontorer herunder opbevaring af per-
sonfølsomme oplysninger, det gør sig også gældende for oplysninger i fællesskabet, det vil lederen 
følge op på.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet hviler hovedparten af beboerne i deres lejligheder efter middagsmaden, senere er flere i 
fællesrummet til eftermiddagskaffe. Der er en god stemning og atmosfære blandt medarbejdere og be-
boere, og beboerne giver generelt udtryk for, at de får den hjælp og støtte, som de har behov for. 
 
De pårørende vi taler med, er generelt tilfredse og oplever at blive inddraget i et passende omfang. I 
samarbejdet med de pårørende er der fokus på dialog og forventningsafstemning.  
 
Der er frivillige tilknyttet i aktivitetscentret og de bidrager ved arrangementer herunder årstidsbestemte 
fester og sammenkomster. Lederne giver udtryk for, at de kunne ønske sig flere aktive frivillige for at 
tilbyde flere aktiviteter. 
 
I forhold til måltidet er det vores indtryk, at medarbejderne er opmærksomme på at inddrage beboerne i 
forhold til selv at smøre rugbrød og vælge enkeltdele af måltidet i det omfang det er muligt, set i lyset af 
den enkeltes funktionsniveau. Maden tilberedes i enhederne og det bidrager til sansemæssige oplevel-
ser for beboerne. Medarbejderne sidder med ved måltidet, da det bidrager til stemningen og sikrer, at 
de der har behov herfor for den rette hjælp. 
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne i Tusindfryd giver udtryk for, at samarbejdet er blevet bedre i medarbejdergruppen. Det 
er vores indtryk, at de i samarbejdet med deres leder kan have behov for at afstemme deres forvent-
ninger til opgaveløsningen, således at den faglige opgave fortsat er i fokus. Lederen er opmærksom 
herpå, herunder også kulturen i medarbejdergruppen. 
 
I Solsikken er samarbejdet mellem medarbejderne velfungerende også med deres leder, og flere med-
arbejdere er aktuelt til MU-samtaler.  
 
For begge afdelinger gør det sig gældende, at der afholdes personalemøder med fast interval, det er 
med til at sikre informationsdeling og en fælles retning i arbejdet med beboerne.  
 
Som en del af regeringens Ældremilliard er der igangsat mestringsforløb, der er således tilknyttet fysio-
terapeut, som øger fokus på borgerforløb og rehabilitering. Det er vores indtryk, at det er med til at sik-
re beboerne en mere kvalificeret tilgang og på sigt selvstændiggørelse ved øget mestring.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Aktuelt er medarbejderne i gang med at skrive døgnrytmeplanerne i en ny skabelon. Vi ser enkelte ek-
sempler på den nye udgave og det er vores indtryk, at opbygningen giver mulighed for at få et nuance-
ret billede af beboerne og dermed en kvalificeret baggrund for at udmønte hjælpen. Lederne oplyser, at 
der er tilknyttet en udviklingskonsulent i forhold til implementeringen af den nye skabelon og processen 
omkring dokumentation i øvrigt. 
 
Magtanvendelse 
 
Der forekommer ikke magtanvendelse. Medarbejderne giver udtryk for, at de arbejder forebyggende, 
og ved udfordringer i samarbejdet har de god erfaring med at give beboerne tid, så de bliver klar til at 
samarbejde og derved undgå en eventuel konflikt. 
 
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 telefonisk talt med pårørende. 
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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 8. december 2014 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


