
 

1 
Udført af Kathinka Eriksen 

 

 
TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Toftevang, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 21. juli 2015 fra kl. 9.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Toftevang. Generelt er formålet med til-
synet 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 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer fungerer og udnyttes bedst muligt. Boligerne varie-
rer i størrelse, de mindste kan forekomme utidssvarende 

 

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

 

 frivillige inddrages primært i forhold til aktiviteter, ture og festlige arrangementer. Desuden er 
her en turnus blandt nogle af de frivillige, der kommer i de sene eftermiddagstimer på hverdage. 
Udover samvær med beboerne, hjælper de til med det praktiske omkring måltidet. Samlet set er 
det vores indtryk, at de frivilliges indsats medvirker til at skabe liv og aktivitet i beboernes dag-
ligdag 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for overordnet tilfredshed med deres ar-
bejdsforhold. Den øgede kompleksitet i beboernes behov stiller stadig større krav til medarbej-
dernes kompetencer. Det er lederens oplevelse, at der i stigende grad er behov for en større 
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andel af social- og sundhedsassistenter i medarbejdergruppen, hvilket vil blive prioriteret ved 
ansættelser fremover 

 

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

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse aktuelt. Medarbejderne er bekendte 
med gældende regler og proceduren for indberetning.  
 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ingen 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. Vi får oplyst, at ca. halvdelen af beboerne har 
behov som følge af en demenslidelse eller andre psykiske lidelser.  
 
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 
 
Boligerne varierer i størrelse og er fordelt på flere gangarealer, henholdsvis i stuen og på 1. sal. Vi be-
søger blandt andet en beboer i en af de mindste boliger. Beboeren giver udtryk for, at boligen er for 
lille, men at de gode fællesfaciliteter til dels kan kompensere herfor. Beboeren nævner, at hun flere 
gange har haft glæde af at låne en dagligstue, der er lidt afsides, til afholdelse af sin fødselsdag.   
 
Centralt i huset er et større cafélokale med tilhørende køkken. Her kan beboerne spise sammen, hvil-
ket de fleste benytter sig af. I samme lokale er der indrettet opholdsareal med sofagruppe og TV, lige-
som der findes et større rum til aktivitet.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer, møder vi flere beboere i caféen, hvor de spiser morgenmad eller drikker formiddags-
kaffe. Vi får oplyst at pågældende ugedag, er den eneste dag, hvor der ikke er planlagt en aktivitet. Der 
er en god atmosfære under hele besøget, hvor der formiddagen igennem er beboere, der opholder sig 
på fællesarealet. Beboerne der giver umiddelbart indtryk af, at være veltilpasse. 
 
Vi besøger enkelte beboere i deres lejlighed. Beboerne fortæller, at de er godt tilfredse med den hjælp 
og støtte de modtager. De føler sig trygge og omtaler medarbejderne positivt. Desuden fortæller bebo-
erne om aktiviteter og ture som de har deltaget i.  
 
Vi er bekendte med at en del frivillige er tilknyttet plejecentret. I samarbejde med aktivitetsmedarbejde-
ren planlægger og afvikler de aktiviteter, ture og festlige arrangementer. Desuden er her en turnus 
blandt nogle af de frivillige, der kommer i de sene eftermiddagstimer mandag til torsdag. Udover sam-
vær med beboerne, hjælper de til med det praktiske omkring måltidet. Det er fortsat vores indtryk, at 
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der er opmærksomhed på, hvilke opgaver de frivillige kan varetage. Lederen afholder jævnligt møder 
med de frivillige.  
 
Det er vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med de pårørende. Der er 3 pårørende re-
præsenteret i Bruger/pårørenderådet, hvor der også er beboerrepræsentanter, en medarbejderrepræ-
sentant og lederen. Der afholdes møde hvert kvartal, hvor også den politiske kontaktperson og kon-
taktpersonen fra Ældrerådet deltager.  
 
I forhold til den enkelte beboer, inviteres de pårørende med til indflytningssamtalen. Hvis der er behov 
afholdes der opfølgende samtaler. Medarbejderne forklarer, at der i forhold til de fleste pårørende op-
står der en naturlig dialog, når de kommer i huset. De pårørende inviteres til flere traditionsbundne ar-
rangementer. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for overordnet tilfredshed med deres arbejdsfor-
hold. Der er pågældende dag 6 medarbejdere på arbejde, hvoraf de 2 er uddannede social- og sund-
hedsassistenter og de øvrige social- og sundhedshjælpere. Lederen har ferie og i hendes fravær er det 
lederen for det udekørende team, der er back up. En ordning som medarbejderne er trygge ved. Gene-
relt er der et tæt samarbejde med det udekørende team, der har base i samme bygning.  
 
Social- og sundhedshjælperne har i foråret været på et 6 ugers opkvalificeringsforløb, hvilket de beskri-
ver som brugbart. Generelt er det medarbejdernes oplevelse, at de er fagligt klædt på til at varetage de 
opgaver de har.  
 
Metoden TOBS (Tidlig opsporing af begyndende sygdom) skal fremadrettet implementeres. Assisten-
terne gennemgår aktuelt kursus.  
 
Samlet set stiller den øgede kompleksitet i beboernes behov stadig større krav til medarbejdernes 
kompetencer. Det er lederens oplevelse, at der i stigende grad er behov for en større andel af social- 
og sundhedsassistenter i medarbejdergruppen, hvilket vil blive prioriteret ved ansættelser fremover. 
 
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.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse aktuelt.  
 
Medarbejderne er bekendte med gældende regler og proceduren 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.  
 
Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg  
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Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og der 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 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 5. august 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


