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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Malmhøj Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 20. juli 2015 fra kl. 15.00 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj Plejecenter. Generelt er formå-
let 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 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 
 
Overordnet finder vi forholdene på Plejecentret i orden. En enkelt beboer og dennes adfærd samt det 
faktum, at den nødvendige dokumentation ikke var tilgængelig, gav os anledning til at kontakte myn-
dighed. Vi har efterfølgende talt med lederen. Det er vores indtryk, at hun har fulgt op på vores iagtta-
gelser og anbefalinger.  
 

 Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Her er flere beboere, der, som følge 
af en demenslidelse eller anden form for psykisk lidelse, i særlig høj grad har behov for medar-
bejdernes nærvær og opmærksomhed. Der bør løbende være opmærksomhed på, om der fra-
går de øvrige beboere ressourcer af denne årsag  

 

 de fysiske rammer, som beboerne har til rådighed, fremstår velegnede og indbydende såvel in-
dendørs som udendørs. Vi har anbefalet, at kontordøren holdes aflåst, når medarbejderne ikke 
opholder sig der 

 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte, de har behov for. Det vurde-
rer vi på baggrund af samtale med beboere og en medarbejder og gennemgang af dokumenta-
tion. Det er endvidere vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med de pårørende 
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 Brugerrådet består af frivillige fra lokalområdet. De arrangerer aktiviteter, ture og festlige arran-
gementer. Tilbuddet er også åbent for borgere udefra. Det giver beboerne mulighed for at beva-
re kontakten til lokalmiljøet. Her er ligeledes et givende samarbejde med andre dele af lokal-
samfundet, blandt andre skole og børnehave. Frivillige inddrages ikke i indsatsen i øvrigt 

 

 medarbejderne har under besøget travlt med opgaver for og med beboerne. Det er vores ople-
velse, at de konstant er ”på”, men gør hvad de kan for at tilgodese alle beboere. Det er vores 
indtryk, at lederen er opmærksom på medarbejdernes trivsel i forhold til det arbejdspres, de til 
tider er i, hvilket vi også finder nødvendigt 

 

 det er lederens vurdering, at de samlede kompetencer, der er i medarbejdergruppen og blandt 
samarbejdspartnere, modsvarer beboernes behov. Vi finder det væsentligt, at der løbende, som 
tilfældet er nu, er opmærksomhed på medarbejdersammensætningen på den enkelte vagt 

 

 vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, 
indsatsplaner og journalnotater. Generelt fremstår dokumentationen opdateret, fyldestgørende 
og velbeskrevet 

 

 ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt. Det er vores umiddelbare vurde-
ring, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke konkrete 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. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Her er flere beboere, der, som følge af en 
demenslidelse eller anden form for psykisk lidelse, i særlig høj grad har behov for medarbejdernes 
nærvær og opmærksomhed. Der bør løbende være opmærksomhed på, om der fragår de øvrige bebo-
ere ressourcer af denne årsag.  
 
På forespørgsel om, hvorvidt beboernes behov i øvrigt har ændret sig, forklarer lederen, at beboerne 
generelt kommer tidligere hjem fra hospitalsindlæggelser. Det medfører større kompleksitet i forhold til 
den somatiske del af plejen.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er 24 boliger fordelt på 2 boenheder. Til hver enhed er der fællesarealer, som er velegnede og ind-
byder til ophold og samvær. Der er ligeledes gode muligheder for at opholde sig på de udendørs area-
ler, der fremstår pæne og velordnede.  
 
Kontoret er beliggende i arealet mellem de 2 boenheder, forholdsvis tæt på hovedindgangen. Vi kan 
konstatere, at døren til kontoret er åben, også når der ikke er medarbejdere i nærheden. Flere doku-
menter med personfølsomme oplysninger ligger fremme. Vi har anbefalet at døren altid låses, når 
medarbejderne forlader kontoret.  
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De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi besøger begge enheder. En del beboere opholder sig i egen bolig, mens andre sidder i de fælles 
opholdsstuer. En mindre gruppe er, sammen med en medarbejder og frivillige, ude i byen til eftermid-
dagskaffe i haven hos en af de frivillige. En begivenhed, der er ugentligt tilbagevendende hele juli må-
ned, får vi oplyst.  
 
Brugerrådet, der består af frivillige, forestår en del aktiviteter og arrangementer, hvilket også fremgår af 
opslag. Tilbuddet gælder både beboere og andre ældre borgere fra egnen, hvilket giver beboerne mu-
lighed for at fastholde kontakten til lokalmiljøet. Lederen oplyser, at man generelt har et godt samarbej-
de med lokalsamfundet, hvilket kommer beboerne til gavn. Det gælder blandt andet både den lokale 
skole, børnehave og dagpleje, der ofte kommer på besøg.  
 
Det er vores indtryk, at der er et godt samarbejde med de pårørende. De pårørende inviteres med til 
indflytningssamtalen, når en ny beboer flytter ind. Vi får oplyst, at flere pårørende ofte kommer i huset, 
og på naturlig vis deltager i fællesskabet. Således har en hustru fx lige været forbi og har bagt æbleski-
ver til alle i enheden.  
 
Her er under tilsynsbesøget en god atmosfære, om end den også er præget af, at enkelte beboere 
med særlige behov, har en meget insisterende kontaktform i forhold til medbeboere og medarbejdere. 
Medarbejderne udviser tålmodighed og fremstår rolige i samspillet med beboerne. Omgangstonen er 
ordentlig.  
 
Vi taler individuelt med enkelte beboere i deres bolig. Her gives der udtryk for overordnet tilfredshed 
med forholdene. Beboerne tilkendegiver, at de modtager den hjælp, de har behov for. De beskriver 
medarbejderne som imødekommende og omsorgsfulde, omend det mærkes, at de indimellem har 
travlt.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne har under besøget travlt med opgaver for og med beboerne. Nedenstående beskrivel-
ser og vurderinger bygger derfor på samtale med en enkelt medarbejder, iagttagelser under tilsynet og 
efterfølgende samtale med lederen. 
 
Der er 3 medarbejdere på arbejde, som dækker begge boenheder. Alle 3 er uddannede social- og 
sundhedshjælpere. De 2 er fastansatte og den 3. er fra vikarbureau og er her for første gang. Medar-
bejderne oplyser, at de altid kan komme i kontakt med en sygeplejerske fra den udekørende hjemme-
pleje. Vi får indtryk af, at medarbejdernes indbyrdes samarbejde fungerer, hvilket også er det, der gives 
udtryk for. 
 
Som tidligere nævnt, kræver enkelte beboere, i særlig grad, medarbejdernes nærvær og opmærksom-
hed. Det er vores oplevelse, at medarbejderne er konstant ”på” under hele besøget, men gør hvad de 
kan, for at tilgodese alle beboere og samtidig passe deres praktiske opgaver omkring blandt andet for-
beredelse af aftensmåltidet. Det er vores indtryk, at lederen er opmærksom på medarbejdernes trivsel i 
forhold til det arbejdspres, de til tider er i.  
 
I forhold til beboere med særlige behov, samarbejdes der tæt med demenskoordinatoren. Desuden er 
der tilknyttet en fast sygeplejerske et antal timer om ugen. Udover at indgå i konkrete sygeplejemæssi-
ge forhold omkring beboerne, deltager hun i de sundhedsfaglige teammøder.  
 
Det er lederens vurdering, at de samlede kompetencer, der er i medarbejdergruppen og blandt de 
samarbejdspartnere, som inddrages i indsatsen, modsvarer beboernes behov. Alle social- og sund-
hedshjælperne har gennemgået et 6 ugers opkvalificeringsforløb, hvilket har medvirket til at løfte fag-
ligheden. Der er for nylig lavet individuelle kompetenceafklaringer for alle medarbejdere.  
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Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Generelt fremstår dokumentationen opdateret, fyldestgørende og velbeskrevet. For en enkelt beboer er 
det vores vurdering, at den tilgængelige dokumentation er utilstrækkelig. Det er lederen enig i og vil føl-
ge op på det.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt.  
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området. 
 
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 ikke yderligere 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.  
 
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 10. august 2015 

 
REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


