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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune 
 

Fredag den 20. november 2015 fra kl. 15.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet med 
tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverda-
gen, 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. Medarbejderne oplever en generel 
tendens til, at flere beboere har behov som følge af en demenslidelse 

 

 de fysiske rammer fremstår som velegnede til formålet. Boligerne forekommer lyse og rummeli-
ge 

 

 her er en god atmosfære. Beboerne giver udtryk for tilfredshed og indtryk af at være veltilpasse. 
Det er vores vurdering, at de modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Det vurderer 
vi på baggrund af samtale med beboere, en pårørende og medarbejdere, og gennemgang af 
skriftlig dokumentation. Det er ligeledes vores indtryk, at der er et godt samarbejde med de på-
rørende 

 

 der er fortsat mange frivillige tilknyttet, der på forskellig vis bidrager til at give beboerne en god 
hverdag. Det afspejles i et omfattende og alsidigt aktivitetstilbud, herunder også udflugter 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold.  
De oplever sig godt fagligt klædt på, også i kraft af, at der er tale om en erfaren medarbejder-
gruppe. I forhold til udviklingen af beboernes behov, får vi oplyst, at alle medarbejdere har væ-
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ret på demenskurser gennem de seneste år. Det er vores umiddelbare vurdering, at medarbej-
derressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt over døgnet 

 

 vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, 
indsatsplaner og journalnotater. Dokumentationen fremstår opdateret, velbeskrevet og ret-
ningsgivende for indsatsen 

 

 ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke i forhold til den aktuelle beboergruppe. Det 
er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for områ-
det.  

 
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. 
 
Medarbejderne oplever, at beboernes behov varierer, men at der er en generel tendens til at flere be-
boere har en mere eller mindre fremskreden demenslidelse. Det er medarbejdernes umiddelbare vur-
dering, at de nuværende beboere trives med at bo i tilbuddet.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår som velegnede til formålet. Her er 16 torumsboliger, alle med tekøkken og 
eget badeværelse. Her til kommer fællesfaciliteter, blandt andet i form at et større køkken-alrum med 
mulighed for ophold i større eller mindre grupper. Flere beboere opholder sig her, under vores besøg.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er stille da vi ankommer. Vi får oplyst, at beboerne hviler sig til middag lidt senere end vaneligt. Det 
skyldes, at man om fredagen slår frokost og kaffe sammen til ét længerevarende måltid, hvor der gives 
god tid til hyggeligt samvær. Dagmedarbejderne prioriterer således samværet med beboerne og af-
tenmedarbejderne hjælper beboerne op fra deres middagshvil.  
 
I løbet af eftermiddagen kommer beboerne gradvist op, og flere vælger at opholde sig i den fælles stue. 
Medarbejderne har sat dæmpet musik på, i form af gamle danske viser. Flere beboere ser ud til at nyde 
musikken og her er i det hele taget en god og rolig atmosfære. Medarbejderne går lidt til og fra mellem 
de opgaver de ellers har. Her er en god omgangstone.  
 
Vi besøger enkelte beboere i deres bolig. Den ene har besøg af sin ægtefælle, der naturligt deltager i 
samtalen. Både beboere og den pårørende giver udtryk for tilfredshed med forholdene. Herunder den 
indsats der ydes for at imødekomme beboernes behov, samarbejdet med medarbejderne og mulighed 
for at deltage i aktiviteter.  
 
På baggrund af samtale med medarbejderne, er det vores indtryk, at der er en god kontakt med de på-
rørende. De fortæller, at de gennem de seneste år, er blevet bedre til at se de pårørende som en res-
source, der kan inddrages til glæde for beboeren. Beboerne har mulighed for at invitere deres pårøren-
de til flere arrangementer som fx julehygge. Vi får oplyst, at der generelt er god tilslutning. Flere pårø-
rende har også hjulpet til med at pynte op til jul i både boliger og fællesarealer.  
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Der afholdes indflytningssamtaler, hvor beboerne opfordres til at have en eller flere pårørende med. 
Efterfølgende afholdes samtaler efter behov.  
 
Vi får oplyst, at Bruger-pårørenderådet blev nedlagt for et par år siden. Der er i stedet etableret et bru-
gerråd og der arrangeres jævnligt husmøder, hvor de pårørende også er velkomne.  
 
Der er fortsat mange frivillige tilknyttet, der på forskellig vis bidrager til at give beboerne en god hver-
dag. Det afspejles i et omfattende og alsidigt aktivitetstilbud, herunder også udflugter. Aktiviteterne til-
rettelægges og afvikles i samarbejde mellem aktivitetsmedarbejderen, en medarbejder i fleksjob og de 
frivillige. Vi får oplyst, at der netop er indkøbt 2 rickshawcykler, for midler samlet ind af frivillige fra lo-
kalsamfundet. Der søges nu efter frivillige, specifikt til cykel og gåture. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Der er netop tiltrådt en ny leder, der også varetager ledelsen for et andet plejecenter i distriktet. Medar-
bejderne giver udtryk for at have positive forventninger til samarbejdet, om end de er kede af at skulle 
undvære den tidligere leder.  
 
Der afholdes gruppemøde for hele personalegruppen en gang om måneden, hvor lederen også delta-
ger.  
 
Der er pågældende eftermiddag 2 medarbejdere på arbejde, der begge er fastansatte og erfarne. Det 
er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt over døgnet. 
Vi får oplyst, at de social- og sundhedsassistenter der er ansat, primært arbejder i dagtimerne. Der er 
dog altid mulighed for at kontakte en sygeplejerske.  
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres samarbejde og øvrige arbejdsforhold. De oplever 
sig godt fagligt klædt på, også i kraft af, at der er tale om en erfaren medarbejdergruppe. I forhold til 
udviklingen af beboernes behov, får vi oplyst, at alle medarbejdere har været på demenskurser gen-
nem de seneste år.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Dokumentationen fremstår opdateret og retningsgivende for indsatsen. Der er generelt en god detalje-
ringsgrad og præcise beskrivelser. Indsatsplaner oprettes og der noteres relevant herunder. Det med-
virker til at skabe overblik og sammenhæng i dokumentationen.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer magtanvendelse ikke i forhold til den aktuelle beboergruppe. Der har tid-
ligere været overvejelser om forhåndsgodkendelse vedrørende en konkret beboer, men det er ikke 
længere aktuelt. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området 
samt procedure 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.  
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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 rundt i huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har opholdt os med flere i fæl-
lesskabet. 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 31. december 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


