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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune 
 

Fredag den 20. november 2015 fra kl. 17.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. 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 
 
Fuglemosen har både midlertidige pladser og plejeboliger målrettet borgere med en demenslidelse. 
Tilsynet omhandler de to demensenheder Pilehaven og Søglimt. 
 

 Indsatsen er særligt målrettet beboere med en demenslidelse. Det er vores vurdering, at bebo-
erne hører til målgruppen 

 

 de fysiske rammer fremstår umiddelbart som velegnede til formålet. Indretningen af fællesarea-
lerne understøtter en hjemlig atmosfære 

 

 her er en god og rolig atmosfære. Beboerne giver indtryk af at være trygge og veltilpasse. På 
baggrund af iagttagelser, samtale med medarbejderne og gennemgang af skriftlig dokumentati-
on, er det vores vurdering, at beboerne får den hjælp og støtte som de har behov for. Frivillige 
inddrages i tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteter 

 

 på baggrund af samtale med medarbejdere og lederen, er det vores indtryk, at der generelt er 
et godt samarbejde med de pårørende. Alle pårørende tilbydes en årlig samtale med beboerens 
kontaktperson og desuden efter behov 
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 medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De føler sig god fagligt 
klædt på til at varetage opgaverne og samarbejdet med beboerne. Det svarer umiddelbart til vo-
res vurdering. Eksterne samarbejdspartnere inddrages ved behov 

 

 vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, 
indsatsplaner og journalnotater. Dokumentationen fremstår generelt opdateret, velbeskrevet og 
retningsgivende for indsatsen. I nogle tilfælde kan beskrivelserne i døgnrytmeplanen med fordel 
konkretiseres yderligere 

 

 vi får oplyst, at magtanvendelse forekommer, men at der går lang tid imellem. Medarbejderne er 
bekendte med gældende regler for området. De er for nylig blevet undervist af demenskonsu-
lenten des angående.  

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der 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. Indsatsen er særligt målrettet beboere med en 
demenslidelse. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Vi får oplyst, at beboerne har mange og for-
skelligartede behov.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår umiddelbart som velegnede til formålet. Vi har ikke fået fremvist boliger 
ved dette besøg.  
 
Her er 2 enheder med 9 boliger i hver. Hertil kommer fællesarealer i form af fælles køkken, spisestue 
og opholdsstue i et åbent miljø. Indretningen understøtter en hjemlig atmosfære.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer, opholder en del beboere sig i fællesarealet, mens medarbejderne er ved at gøre klar 
til aftensmåltidet. I den ene enhed er flere beboere samlet foran TV´et, hvor der er sat en gammel 
dansk film på. Her er en god og rolig atmosfære i begge enheder. Beboerne giver indtryk af at være 
trygge og veltilpasse. Vi kan senere konstatere, at der også under måltidet er en rar stemning. Beboer-
ne spiser ved mindre borde og medarbejderne hjælper og er til stede omkring beboerne. Medarbejder-
ne fremstår nærværende, rolige og tålmodige, og alle beboere gives god tid under hele måltidet.  
 
På baggrund af samtale med medarbejdere og lederen, er det vores indtryk, at der generelt er et godt 
samarbejde med de pårørende. Alle pårørende tilbydes en årlig samtale med beboerens kontaktper-
son. I de tilfælde, hvor der er behov for løbende forventningsafstemning, afholdes der samtaler efter 
behov. Ved udfordringer i samarbejdet, er lederen altid inddraget.  
 
Beboerne tilbydes aktiviteter i enhederne, der varetages dels af medarbejderne selv og dels af frivillige. 
Her er tilknyttet flere frivillige, primært i form af tidligere pårørende og enkelte tidligere ansatte. Fx 
kommer en tidligere ansat og bager en gang om ugen. En anden frivillig assisterer ved svømning, hvor 
3 beboere fast deltager. De frivillige inddrages desuden i ture og arrangementer, aktuelt i forbindelse 
med julen.  
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Der er pågældende aften 4 medarbejdere på arbejde, hvilket er i overensstemmelse med det planlagte. 
Medarbejderne har fordelt sig, så de er 2 i hver enhed, hvoraf den ene i hver enhed er uddannet social 
og sundhedsassistent. De 2 øvrige medarbejdere er uddannede social- og sundhedshjælpere. Medar-
bejderne fremstår kompetente under samværet med beboerne.  
 
Medarbejderne arbejder som ét stort team på tværs af begge enheder, hvilket de giver udtryk for, fun-
gerer godt. Hovedparten af medarbejderne er primært ansat i dag- eller aftenvagt, men alle har et antal 
”modsatte” vagter. Det giver god forståelse for beboernes helhedsbehov ligesom det er fremmende for 
samarbejdet og den fælles forståelse for opgaveløsningen. Her er ansat faste natmedarbejdere.  
 
Medarbejderne beskriver deres samarbejde som velfungerende og de oplever at få relevant sparring 
og opbakning fra deres leder. De føler sig godt fagligt klædt på til at varetage opgaverne og samarbej-
det med beboerne. Der samarbejdes med blandt andre praktiserende læger, demenskonsulent og ge-
rontopsykiatrien.  
 
Medarbejderne tilbydes ekstern supervision et par gange om året og fortæller, at der generelt er gode 
muligheder for faglig opkvalificering. Alle medarbejdere har været- eller skal på demenskursus.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater.  
 
Dokumentationen fremstår generelt opdateret og retningsgivende for indsatsen. Dog varierer detalje-
ringsgraden i døgnrytmeplanerne. I nogle tilfælde kan beskrivelserne med fordel konkretiseres yderlige-
re. Indsatsplaner oprettes og der noteres relevant herunder. Det medvirker til at skabe overblik og 
sammenhæng i dokumentationen.  
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at magtanvendelse forekommer, men at der går lang tid imellem. Aktuelt anvendes der 
bløde seler i henhold til forhåndsgodkendelser. Der er desuden etableret forsinkede døråbnere, hvilket 
er godkendt af myndighed.  
 
Medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og proceduren for indberetning. Vi får 
oplyst, at demenskonsulenten for nylig har undervist medarbejderne omkring magtanvendelsesreglerne 
på et personalemøde.   
 
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 
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 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. Derud-
over har vi telefonisk eller under tilsynet 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 31. december 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


