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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 20. juli 2015 fra kl. 11.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter. Generelt er for-
målet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støt-
te 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 
 

 Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Den aktuelle beboergruppe udgør en 
større del af forholdsvis friske beboere, end det har været tilfældet gennem de seneste år 

 

 de fysiske rammer fremstår umiddelbart som velegnende 
 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Det 
vurderer vi på baggrund af samtale med både beboere og medarbejdere. Det er endvidere vo-
res indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med de pårørende 

 

 Brugerrådet består af frivillige fra lokalområdet. De arrangerer aktiviteter, ture og festlige arran-
gementer. De fleste aktiviteter og arrangementer er også åbne for borgere udefra. Det giver be-
boerne en god mulighed for at bevare kontakten til lokalmiljøet. Frivillige inddrages ikke i indsat-
sen i øvrigt 

 

 medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De oplever generelt at 
være godt fagligt klædt på til at varetage de opgaver de har, hvilket svarer til vores indtryk. Som 
et forholdsvis nyt tiltag er der blevet tilknyttet en fast sygeplejerske et antal timer om ugen, hvil-
ket af lederen og de øvrige medarbejdere omtales meget positivt 

 



 

2 
Udført af Kathinka Eriksen 

 

 samlet set fremstår den skriftlige dokumentation opdateret, fyldestgørende og velbeskrevet. Et 
udviklingspunkt kan være, at notater i højere grad skrives under de relevante indsatsområder 
fremfor i journalen 

 

 vi får oplyst, at magtanvendelse ikke forekommer aktuelt og at det ikke har været tilfældet gen-
nem længere tid. Medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og proceduren 
for indberetning. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der ses fortsat en positiv udvikling i arbejdet med 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 vurdering, at beboerne hører til målgruppen. En enkelt beboer er yngre og har særlige be-
hov. På baggrund af samtale med leder og medarbejdere, er det vores indtryk, at beboeren trives og er 
godt tilfreds med at bo på Solgården. 
 
Den aktuelle beboergruppe udgør en større del af forholdsvis friske beboere, end det har været tilfæl-
det gennem de seneste år, får vi oplyst.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er 22 etrumsboliger med tilhørende badeværelse, der er fordelt på 2 enheder. Desuden er der i 
hver enhed fællesfaciliteter, i form af køkken, spiseplads og opholdsstue i et åbent miljø. De beboere vi 
har besøgt er tilfredse med deres boligforhold. 
 
De fysiske rammer fremstår umiddelbart som velegnede. Her er aktuelt 3 ledige boliger.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er en god og rolig atmosfære. De fleste beboere trækker sig til egen bolig efter frokost, mens andre 
fortsat opholder sig i fællesrummene. Vi får mulighed for at besøge og tale med enkelte, inden deres 
middagshvil. Beboerne giver her udtryk for tilfredshed med forholdene. De oplever at få al den hjælp de 
har behov for og beskriver medarbejderne som søde og omsorgsfulde. Som en beboer vælger at ud-
trykke det: ”her er der omsorg, så det kan mærkes”. 
 
Som tidligere nævnt er en større del af beboerne forholdsvis friske. Det betyder blandt andet, at flere 
beboere har glæde af samværet med hinanden, fx omkring måltiderne og ved diverse arrangementer. 
Det nævnes uopfordret af en beboer. En anden beboer fortæller, at hun ikke ønsker at være social, 
hvilket respekteres. Lederen fortæller, som et andet eksempel på, at beboergruppen har ændret sig, at 
de i ugen før vores besøg var på bustur med mere end halvdelen af beboerne.  
 
Brugerrådet består af frivillige fra lokalområdet. De arrangerer aktiviteter, ture og festlige arrangemen-
ter. Blandt andet har der for nylig været afholdt grillfest, hvor de pårørende også var inviteret med. De 
fleste aktiviteter og arrangementer er også åbne for borgere udefra. Det giver beboerne en god mulig-
hed for at bevare kontakten til lokalmiljøet. Frivillige inddrages ikke i indsatsen i øvrigt.  
 
Vi får oplyst, at de fleste pårørende kommer jævnligt i huset. Både leder og medarbejdere oplever, at 
de generelt har god kontakt med de pårørende, og at de pårørende naturligt henvender sig, hvis der er 
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noget de har behov for at drøfte. Når en beboer flytter ind afholdes der en indflytningssamtale, hvor 
beboeren opfordres til at have en eller flere pårørende med.  
 
Der afholdes årligt et informationsmøde for beboere og pårørende, hvor Solgårdens politiske kontakt-
person og kontaktpersonen fra Ældrerådet deltager. Ved mødet er der ligeledes lidt hygge i form af fæl-
lessang og lignende.  
 
Indenfor det seneste år, er man begyndt at servere varm mad om aftenen. En kostfaglig medarbejder 
laver madplanen og sørger for, at der er de varer der skal bruges. Selve tilberedningen står aftenmed-
arbejderne for. Ifølge det oplyste er beboerne godt tilfredse med ordningen og der er også registret en 
bedre nattesøvn for flere. Et andet nyt tiltag er, at aftenkaffen serveres til desserten i stedet for senere 
på aftenen. Det har medført at måltidet strækker sig over længere tid, hvilket giver ro. Beboerne tilby-
des senere på aftenen et mindre mellemmåltid.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
På trods af, at det er sommerferietid, møder vi udelukkende fastansatte medarbejdere. De oplever, at 
den daglige indsats fungerer, også i en tid hvor der selvsagt inddrages afløsere.  
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold, om end de periodisk kan opleve 
et øget arbejdspres. Det skyldes muligvis, at der gennem længere tid, har manglet en social- og sund-
hedsassistent. Der er netop ansat en ny, hvilket gerne skulle afhjælpe problemet. Dermed bliver det 
også muligt igen at have assistentdækning over døgnet. Ellers beskriver medarbejderne et godt sam-
arbejde præget af tillid, hvilket også gælder samarbejdet med lederen.  
 
Som et forholdsvis nyt tiltag, er der tilknyttet en fast sygeplejerske 6 timer om ugen. Sygeplejersken har 
blandt andet til opgave at komme omkring alt det sygeplejefaglige, når en ny beboer flytter ind. Samar-
bejdet med vedkommende beskrives som positivt og særligt assistenterne oplever at få en god faglig 
sparring.  
 
Social og sundhedshjælperne skal i nær fremtid i gang med et 6 ugers opkvalificeringskursus og assi-
stenterne skal på kursus omkring tidlig opsporing af sygdomme. Desuden skal medarbejderne igennem 
forskellige e-learning programmer. Generelt oplever medarbejderne at være godt fagligt klædt på til de 
opgaver de skal varetage.  Det svarer til vores umiddelbare vurdering.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Samlet set fremstår dokumentationen opdateret, fyldestgørende og velbeskrevet. Et udviklingspunkt 
kan være, at notater i højere grad skrives under de relevante indsatsområder fremfor i journalen.  
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at magtanvendelse ikke forekommer aktuelt og at det ikke har været tilfældet gennem 
længere tid.  
 
Medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og proceduren for indberetning. 
 
Omkring en konkret beboer, er der grund til at være særlig opmærksom på grænsen mellem samarbej-
de og indgriben i selvbestemmelsesretten. Det er både leder og medarbejdere bevidste om. Ifølge do-
kumentationen er de aftaler, der er gældende indgået efter ønske fra- og i samarbejde med beboeren. 
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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  
 
Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og her 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 i begge enheder og har efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere inddraget repræsen-
tanter 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 27. juli 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


