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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 19. december 2016 fra kl. 10.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. 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 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 
 

 Ved tilsynet i 2015 blev det anbefalet, at der udarbejdes en handleplan. Vi er imidlertid ikke be-
kendt med, at der er udarbejdet en handleplan. Ved tilsynet i 2016 er der tiltrådt en ny leder og 
det er vores vurdering, at der er arbejdet konstruktivt med de forhold, som gav anledning til 
handleplanen, det vil fremgå af nærværende rapport 

 

 der er flere beboere med komplekse behov, det er vores vurdering, at deres behov imødekom-
mes via medarbejdernes og tværfaglige samarbejdspartneres kompetencer 
 

 de fysiske rammer fremstår anvendelige og indbydende. I en af enhederne er der fortsat trange 
forhold omkring køkkenet og muligheden for at spise i fællesskabet 

 

 det er vores vurdering, at beboerne får den hjælp, de har behov for og det bekræftes af beboer-
ne 

 

 der er fokus på ernæring i forhold til småtspisende og beboere med dysfagi. I den forbindelse er 
der et tæt samarbejde med kostansvarlige og en ergoterapeut 

 

 omkring hygiejne oplyses det, at der er spritdispensere på alle gange, samt at der er sat kli-
stermærker op ved håndvaskene, som skal øge bevidstheden om vigtigheden af god hygiejne 
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 medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet internt og med den nye leder og 
sygeplejerske. Der er sket ændringer på flere planer efter tiltrædelse af den nye leder. Foran-
dringer som medarbejderne har taget positivt imod og som sikrer faglighed og udvikling deraf 

 

 dokumentationen fremstår fyldestgørende og opdateret. Der er flere eksempler i dokumentatio-
nen, som understreger den rehabiliterende tilgang 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne har faglige refleksioner 
over, hvordan det kan forebygges gennem kendskab til beboerne og inddragelse af tværfaglige 
samarbejdspartnere. Medarbejderne er bekendte med reglerne på området og proceduren for 
indberetning.  

 
Iagttagelser og dialog 
 
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. Der er flere beboere med komplekse behov, det er 
vores vurdering, at deres behov imødekommes via medarbejdernes og tværfaglige samarbejdspartne-
res kompetencer.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Beboernes lejligheder er inddelt i tre enheder, hver enhed med tilhørende større eller mindre fælles-
areal. I en af enhederne er der fortsat trange forhold omkring køkkenet og muligheden for at spise i fæl-
lesskabet. Beboernes lejligheder er indrettede efter individuelle ønsker og behov. Der er julepyntet og 
samlet set er rammerne velegnede og anvendelige. 
 
I forhold til medarbejdernes kontorer er der opmærksomhed på overskuelighed og der er udpeget kon-
toransvarlige blandt medarbejderne.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flertallet af beboerne i deres lejligheder og enkelte opholder sig på fællesarealerne. 
Senere kommer flere selvstændigt eller med støtte til frokost i en af spisestuerne. Der er en god og 
munter tone blandt beboerne, og beboerne og medarbejderne.  Beboerne fortæller, at de sammen med 
medarbejderne har pyntet til jul. Det vidner om inddragelse af beboerne og faglig refleksion over reha-
biliterende tiltag, som fremmer aktivitet og ejerskab.  
 
Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, støtte og omsorg, som de har behov for af flinke medar-
bejdere. Det bekræftes under tilsynet i måden, hvorpå medarbejderne tiltaler og er omkring beboerne. 
Vi får indtryk af en anerkendende tilgang, hvor der er respekt for den enkelte beboers ressourcer og 
deres integritet. Det understøtter tanken om det gode hverdagsliv, som medarbejderne udtaler, er med 
til at inspirere dem i forhold til dagligdagens indhold. 
 
Ved beboere med særlige behov arbejdes der målrettet med at beskrive adfærden og inddrage rele-
vante samarbejdspartnere. Herunder Gerontopsykiatrien og demenskoordinator for derigennem at sik-
re beboerne den rette behandling og give medarbejderne mulighed for sparring. 
 
I forhold til kosten er der en kostansvarlig medarbejder i hver af de tre enheder, de er opmærksomme 
på småtspisende og beboere med synkebesvær. På et personalemøde er der holdt et oplæg af en 
kostfaglig medarbejder om blandt andet småspisende og ernæringshygiejne. I forhold til dys-
fagi(synkebesvær) samarbejdes der med en ergoterapeut og ved behov screenes beboerne. 
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Der er opmærksomhed på hygiejne blandt medarbejderne. Sygeplejersken fortæller, at der er sat kli-
stermærker op på toiletter ved håndvaskene i forhold til håndvask.  
 
Som et nyt tiltag har lederen indført et nyhedsblad med plan over aktiviteter, menu, samt nyt fra leder 
og beboer.  
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Der er tiltrådt en ny leder i foråret 2016 og inden da en ny sygeplejerske. Tilsammen har de fra hver 
deres felt gjort en positiv forskel omkring faglighed og organiseringen af opgaver, hvilket umiddelbart 
har haft en fremmende effekt på trivsel for medarbejdere og beboere. Medarbejderne har taget godt 
imod forandringerne og oplever et løft i den samlede faglighed, trivsel og udvikling. 
 
Medarbejdergruppen består overvejende af social- og sundhedsassistenter og herudover enkelte soci-
al- og sundhedshjælpere. Der har været nogen udskiftning af medarbejdere. Nu er alle ansat til at ar-
bejde dag og aften, og således øges forståelsen af beboernes behov over dagen, samt opmærksom-
hed på dagens forskellige arbejdsopgaver.   
 
Som et nyt tiltag er der indført kvalitetsbesøg hos beboerne omkring 2 gange årligt. Det er sygeplejer-
ske og kontaktperson, som er sammen om plejen ved beboeren og derefter gennemgås al relevant do-
kumentation omkring beboeren. Det forekommer hensigtsmæssigt og et tiltag som den nye leder har 
erfaring med, er med til at løfte og udvikle fagligheden. Tiltaget er blevet positivt modtaget af medar-
bejderne, som ser det som et kvalitetsløft og sparring til praksis.  
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet og udtrykker stor tilfredshed med den nye 
leder og sygeplejerske, som har bidraget til overblik og en tydelig organisering af opgaverne faggrup-
perne imellem. Der afholdes løbende planlagte møder, herunder teammøder med en fast dagsorden.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og 
indsatsområder. Det er vores vurdering, at det samlet set fremstår opdateret og fyldestgørende for ind-
satsen.  
 
Der er flere gode beskrivelser, som understøtter den rehabiliterende tilgang til beboerne. Eksempler 
som beskriver beboernes funktionsniveau og herudfra, hvordan medarbejderne kan inddrage og sam-
arbejde med beboerne.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne har faglige refleksioner over, 
hvordan det kan forebygges gennem kendskab til beboerne og inddragelse af tværfaglige samarbejds-
partnere. Medarbejderne er bekendte med reglerne på 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 på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte til-
synsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. 
 
Opfølgning til kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke punkter til opfølgning.  
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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 31. december 2016 

 
REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


