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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Fårvang, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 18. november 2014 fra kl. 10.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang. 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 for Fårvang. 
Det vurderes efter samtale og samvær med beboere, samtale med medarbejdere og ledelse 
samt gennemgang af den skriftlige dokumentation 

 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den hjælp og pleje, der ydes fra medar-
bejderne. De oplever en anerkendende tilgang til opgaveløsningen. Det er vores vurdering, at 
der i høj grad er fokus på mestring, og hvordan det implementeres i hverdagen for den enkelte 
beboer 

 

 de pårørende giver samlet set udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg der ydes til bebo-
erne. De oplever et godt og konstruktivt samarbejde, hvor der samtidig er plads til spørgsmål 

 

 her er flere frivillige tilknyttet og aktuelt laves husavis. Ledelsen er medinddraget i dele af pro-
cessen omkring de frivillige, som fx ved dialogmøder og andet. Der er desuden været afholdt 
møder, hvor emnet har berørt tavshedspligt 

 



 

2 
Udført af Gitte Stentoft og Jesper Terkildsen 

 

 rammerne for måltidet er ud fra beboernes perspektiv, tilfredsstillende. Det gælder ligeledes 
måltidets kvalitet, om end man ofte vil opleve en samlet beboergruppe, have forskellige hold-
ninger til madens kvalitet 

 

 medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med det interne samarbejde. Derudover er der et 
godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen 

 

 vi kan konstatere efter flere observationer, at døren ind til et medarbejderkontor, ikke bliver luk-
ket eller låst, når medarbejderne forlader det. Vi har anbefalet, at dette sker, da der er flere per-
sonfølsomme oplysninger tilstede. Derudover var der på dagen for tilsynet, en kasse med medi-
cin stående fremme 

 

 vi har gennemgået dele af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner og journalno-
tater. Af det materiale, kan vi konstatere, at der er opdaterede døgnrytmeplaner og journalnota-
ter, der er skrevet i et etisk korrekt sprog 

 

 vi får oplyst, at der har været en magtanvendelse, som er indberettet. Derudover er det vores 
vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og proceduren for 
indberetning. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er intet 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. Her er en beboer under 65 år, der er tilbudt en 
pædagogisk handleplan. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne tilhører den beskrevne målgruppe for Fårvang. Det 
vurderes efter samtale og samvær med beboere, samtale med medarbejdere og ledelse samt gen-
nemgang af den skriftlige dokumentation.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer. Vi får oplyst, at ombygning af tilbuddet er 
fortsat planlagt til påbegyndelse i 2016. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder beboere, der fortsat sidder ved bordet og indtager morgenmad. Andre har sat sig i stuen, for 
at se tv. Generelt set er der en hyggelig og varm stemning rundt omkring i huset.  
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den hjælp og pleje, der ydes fra medarbejderne. 
De oplever en anerkendende tilgang til opgaveløsningen. Det er vores vurdering, at der i høj grad er 
fokus på mestring, og hvordan det implementeres i hverdagen for den enkelte beboer. Det kan såvel 
være i hygiejnesituationer som i spisesituationer. Beboerne inddrages i det omfang det er relevant for 
den enkelte, og ikke mindst efter ønske. 
 
Rammerne for måltidet er ud fra beboernes perspektiv, tilfredsstillende. Det gælder ligeledes måltidets 
kvalitet, om end man ofte vil opleve en samlet beboergruppe, have forskellige holdninger til madens 
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kvalitet. Beboerne har mulighed for at skrive forslag til menuplan og ris/ros til køkkenet. Taget kom-
pleksiteten i målgruppen in mente, bør man fortsat have opmærksomhed på, hvordan man hører og 
lytter til beboernes ønsker.  
 
Her er et godt aktivitetsniveau. Tilbuddet af aktiviteter er tilfredsstillende og her er flere frivillige tilknyttet 
og der laves husavis. Ledelsen er medinddraget i dele af processen, som fx ved dialogmøder og andet. 
Der er desuden været afholdt møder, hvor emnet har berørt tavshedspligt. 
 
De pårørende giver samlet set udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg der ydes til beboerne. 
De oplever et godt og konstruktivt samarbejde, hvor der samtidig er plads til spørgsmål. 
 
Samlet set er det vores vurdering, at beboerne får den aftalte hjælp og støtte samt tilgangen bærer 
præg af respekt for beboerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Af de medarbejdere vi har talt med gives der udtryk for tilfredshed med det interne samarbejde. Derud-
over er der et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen. Er her udfordringer, det være sig i forhold 
til opgaveløsningen eller samarbejdet, bliver der taget hånd om det på konstruktiv vis. 
 
Medarbejderne fremstår kompetente og engagerede. Det er vores indtryk, at en fælles forståelse for 
opgaveløsningen præger kulturen positivt. 
 
Vi kan konstatere efter flere observationer, at døren ind til et medarbejderkontor, ikke bliver lukket eller 
låst, når medarbejderne forlader det. Vi har anbefalet, at dette sker, da der er flere personfølsomme 
oplysninger tilstede. Derudover var der på dagen for tilsynet, en kasse med medicin liggende fremme. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået dele af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner og journalnotater. Af 
det materiale, kan vi konstatere, at der er opdaterede døgnrytmeplaner og journalnotater, der er skre-
vet i et etisk korrekt sprog. 
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at der har været en magtanvendelse som er indberettet. Derudover er det vores vurdering, 
at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og proceduren for indberetning. 
 
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 intet til opfølgning og tilsynet har ikke yderligere kommentarer. 
 
 

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.  
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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 9. december 2014 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


