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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Karolinelundscentret, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 20. december 2016 fra kl. 8.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Karolinelundscentret. 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 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 
 

 På baggrund af samtale med beboere, medarbejdere og leder samt gennemgang af skriftlig do-
kumentation, er det vores overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes 

 

 de fysiske rammer er indbydende og anvendelige. Det er vores vurdering, at indretningen på 
gangene og i demensenheden er stimulerende og inspirerende for beboerne. Det understøtter 
den nuancerede og faglige forståelse af ”hverdagslivet”, herunder også indretning af haven  

 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for, at der er et godt samarbejde med medarbejderne, selv-
om de har travlt. De deltager aktivt, guides eller støttes i forhold vedrørende dem selv. Herud-
over er der rig mulighed for aktiviteter, hvilket bidrager til livskvalitet og vedligeholdelse af tidli-
gere funktioner og kompetencer 

 

 samarbejdet med de pårørende og frivillige er velfungerende. Der er planer om fælles undervis-
ning i samarbejde med demenskonsulent for de pårørende, hvilket er med til at kvalitetssikre 
indsatsen 

 

 det er vores indtryk, at der er opmærksomhed på beboernes ernæring og almentilstand. Der er-
næringsscreenes og ved behov laves der indsatsplaner, eksempelvis sammen med ernærings-
assistent, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut. Herudover samarbejdes der med relevante 
samarbejdspartnere udenfor centret  
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 medarbejderne fremstår engagerede og fagligt interesserede i at imødekomme beboernes be-
hov. Samarbejdet er velfungerende i enhederne og på tværs heraf, hvor der erfarings- og vi-
dendeles. Medarbejderne er glade for den nye leder på de somatiske pladser og den samlede 
ledelse beskrives som retningsgivende for indsatsen 

 

 vi gennemgår et udsnit af dokumentationen i form af journalnotater, indsatsplaner og døgnryt-
meplaner. Det fremstår generelt opdateret og deltaljeret for et respektfuldt, inddragende og akti-
verende samarbejde med beboerne. Der er enkelte udviklingspunkter, der er drøftet med ledel-
sen 

 

 ifølge det oplyste, kan der forekomme magtanvendelse. Medarbejderne giver udtryk for, at de er 
opmærksomme på at forebygge dette gennem personskifte og afledning. Det er vores vurde-
ring, at medarbejderne er bekendte med reglerne på området og proceduren for indberetning. 

 
Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er intet til opfølgning. 
 
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.  
 
Her er to somatiske enheder, en demensenhed og en enhed med aflastningspladser, sidstnævnte er 
ikke omfattet af tilsynet. 
 
Ifølge det oplyste er der flere beboere med komplekse behov. Det er vores umiddelbare vurdering, at 
beboerne hører til målgruppen og man formår at løse opgaven i samarbejde med relevante samar-
bejdspartnere.  

 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
En mindre del af bygningen i den somatiske del er i 2 etager med elevator. Der er terrasse til de fleste 

af boligerne. 
 
Der er pyntet til jul og fællesarealerne fremstår rene, velholdte og anvendelige til formålet. Beboerne 
giver udtryk for tilfredshed med deres lejligheder, som er indrettede efter individuel interesse, behov og 
smag. 
 
Udenfor er man i gang med at indrette sansehave og orangeri med tanker på det brede ”hverdagsliv”. 
Det vidner om en reflekteret og nuanceret tilgang til rehabilitering og hverdagslivet, hvilket i den samlet 
indsats er med til at vedligeholde fysiske, psykiske, kognitive og sociale kompetencer.   
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer, er flere af beboerne ved at indtage deres morgenmad i fællesarealerne eller i deres 
egne boliger efter morgenplejen. Her er en god og rolig stemning, og det er vores indtryk ud fra det be-
boeren fortæller, at medarbejderne er søde og imødekommende, selvom de har fået mere travlt.  
 
Ud fra de eksempler beboerne giver, er det vores indtryk, at medarbejderne er bevidste om, at invitere, 
motivere og aktivere beboerne i aktiviteter, som beboerne tidligere har mestret i deres liv. Det kan være 
omkring den personlige hygiejne, daglige aktiviteter i køkkenet eller hobbies som foto eller musik. 
Blandt andet hører vi om en beboer, der på grund af den aktuelle tilstand er sengeliggende og medar-
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bejderne vælger at køre et klaver ned til vedkommende som adspredelse. Det er vores vurdering, at 
det sker ud fra et dagligt fagligt skøn og med respekt for beboernes til- og fravalg.  
 
Medarbejderne er bevidste om at holde en god hygiejne og de beboere, der deltager i køkkenet eller 
tilbereder madvarer opfordres alle til at spritte af, bruge handsker, forklæde og vaske hænder.  
 
Ifølge medarbejderne og ledelsen er der et godt og konstruktivt samarbejde med pårørende. Der er fle-
re frivillige tilknyttet tilbuddet og en ”Venneforening”. Det er planen i nærmeste fremtid, i samarbejde 
med demenskonsulent, at organisere undervisning for de frivillige og de pårørende, hvilket er med til at 
kvalificere opgaveløsningen.  
 
Første mandag i hver måned er der, ”Demenscafe”, som Ældresagen arrangerer. Ledelsen og medar-
bejderne deltager, når det er muligt og ved behov kan der indkaldes andre professionelle fagpersoner 
som for eksempel psykolog.  
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Der er kommet ny leder. Det er vores indtryk, at der er et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem med-
arbejderne og ledelsen på tværs i tilbuddet. Det er vores umiddelbare indtryk, at der er en klar rolle- og 
opgavefordeling mellem lederne, hvilket giver klarhed og kontinuitet i den daglige drift.   
 
Man har fordelt medarbejderkompetencerne i forhold til beboernes behov. Der samarbejdes med syge-
plejersker og der er ansat flere social- og sundhedsassistenter i demensenheden end i den somatiske 
enhed. Der er ansat ernærringsassistent, der i samarbejde med medarbejderne tilpasser kosten til be-
boernes individuelle behov og ønsker. Man ernæringsscreener beboerne og ved behov oprettes ind-
satsplaner, og eventuelt samarbejde med ergo- og fysioterapeut ved for eksempel synkebesvær.  
 
Medarbejderne fremstår fagligt engagerede og reflekteret. Samtlige medarbejdere er uddannet i sno-
ezel teknikker og metoder, således man kan hæmme og stimulere beboernes sanser og bidrage til livs-
kvaliteten. Man har indrettet en snoezelvogn, som man kan tage med ind til beboerne. Der bruges Mar-
te Meo i læring og vidensdelingen og for tiden deltager flere af medarbejderne på demenskursus. For 
at implementere de nye erfaringer og tilegnet viden bruges begreberne og redskaberne på de tværfag-
lige møder, således det bliver en naturlig del af praksis og skaber en fælles meningsdannelse. 
 
Beboerne er i ”fokus” tre uger ad gangen og der holdes teammøde hver 2. måned. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer og den strategiske uddannelses- og viden-
skabelse bidrager til kvalificering af opgaven og fremmer et samlet tilbud og profil. 
   
Den skriftlige dokumentation 
 
Dokumentationen fremstår generelt opdateret og retningsgivende for en inddragende indsats. Der er 
gode indledninger i døgnrytmeplanerne, der giver et førstehåndsindtryk og vejledning i forhold til sam-
arbejdet med beboerne.  
 
Indsatplanerne er relevante, men ikke alle er fulgt systematisk op med handlinger og evalueringer. El-
lers er dokumentationen skrevet i et ordentligt sprog.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, kan indgriben i beboernes selvbestemmelsesret forekomme. Der bruges adfærds- 
og hændelsesskemaer og man registrerer og indberetter efter gældende regler. Man bruger hinandens 
kompetencer og der tilbydes supervision. Der er vores indtryk, at medarbejdernes refleksioner og 
kendskab til beboerne, er med til at forebygge konflikter i samarbejdet med beboerne. 
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Det er vores umiddelbare indtryk, at medarbejderne er bekendte med gældende regler og procedurer 
på 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 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.  
 
 

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 

 


