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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune 
 

Lørdag den 21. november 2015 fra kl. 13.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter. 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 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, at beboernes 
behov varierer. Her er aktuelt flere beboere med behov som følge af en demenslidelse eller 
psykosociale forhold 

 

 de fysiske rammer fremstår som mere eller mindre velegnede til formålet. Det er vores vurde-
ring, at man på bedst mulig vis udnytter fællesarealerne, med afsæt i beboernes behov. Der bør 
være opmærksomhed på løbende oprydning, da synligt rod kan sløre indtrykket af en god faglig 
indsats 

 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte de har behov for. Både bebo-
ere og pårørende giver udtryk for tilfredshed med forholdene. Her er et varieret udbud af aktivi-
teter der tilrettelægges og arrangeres i samarbejde med frivillige 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og kompetente. De oplever, at være godt fagligt klædt på 
at varetage opgaverne og samarbejdet med beboerne. De fortæller, at de er gode til at sparre 
med hinanden, også på tværs af faggrupperne og med deres leder. Der er et godt samarbejde 
med centersygeplejersken og eksterne samarbejdspartnere inddrages ved behov 
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 den skriftlige dokumentation fremstår opdateret og retningsgivende for indsatsen. Dog bør det 
sikres for samtlige beboere, at deres behov i nattetimerne også er beskrevet. Vi er bekendte 
med, at centersygeplejersken har lavet en systematik, der fremadrettet vil sikre, at den enkelte 
beboers samlede dokumentation bliver gennemgået hvert kvartal 

 

 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 samt procedure for indberetning. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her 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. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. 
 
Medarbejderne oplever, at beboernes behov varierer. Her er aktuelt flere beboere med behov som føl-
ge af en demenslidelse eller psykosociale forhold. Ved behov, inddrages eksterne samarbejdspartnere 
i indsatsen. Aktuelt er der iværksat et VISO forløb i forhold til en konkret beboer. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Ældrecenteret har til huse i sammenhængende bygninger, der fremstår som værende mere eller min-
dre tidssvarende og velegnede til formålet. Her er 28 boliger, hvoraf en aktuelt er ledig. 
 
Det er vores vurdering, at man på bedst mulig vis udnytter de fysiske rammer, herunder fællesarealer-
ne, med afsæt i beboernes behov.  
 
Der bør være opmærksomhed på løbende oprydning, da synligt rod kan sløre indtrykket af en god fag-
lig indsats.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er stille da vi ankommer. Hovedparten af beboerne hviler sig i egen bolig efter middagsmåltidet. 
Under besøget kommer beboerne gradvist op, og der serveres eftermiddagskaffe. Nogle vælger at ind-
tage kaffen i boligen, mens andre nyder godt af hinandens selskab i fællesrummene. Her er en god 
atmosfære og en ordentlig omgangstone.  
 
Vi taler med enkelte beboere i deres bolig, hvor pårørende også deltager i samtalen. Både beboere og 
pårørende giver udtryk for tilfredshed med forholdene. Herunder den indsats der ydes for at imøde-
komme beboernes behov, muligheden for at deltage i aktiviteter og ture og ikke mindst samarbejdet 
med medarbejderne. Både beboere og pårørende sætter pris på den hjemlige atmosfære, der sammen 
med medarbejdernes imødekommenhed, gør Fårvang Ældrecenter til et godt sted at bo.  
 
På baggrund af ovenstående samtaler og det medarbejderne oplyser, er det vores indtryk, at der gene-
relt er et godt samarbejde med de pårørende. Inden indflytning, tilrettelægges et hjemmebesøg, hvor 
lederen, sygeplejersken og den kommende kontaktperson deltager. Her er der oftest pårørende til ste-
de, hvilket også gør sig gældende til den efterfølgende indflytningssamtale. En del pårørende kommer 
ofte på besøg og de inviteres også til diverse arrangementer, såfremt beboeren ønsker det.  
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Det samlede aktivitetstilbud tilrettelægges og afvikles i samarbejde med frivillige. Her er først og frem-
mest tale om en meget aktiv venneforening, der også arrangerer ture og festlige arrangementer. Der 
afholdes kontinuerligt koordineringsmøder med venneforeningen, hvor både leder og medarbejderre-
præsentanter deltager. Formålet her er også at sikre, at de frivillige til stadighed har forståelse for be-
boernes forskellige behov. Lederen og medarbejdere understreger, at de frivillige gør en stor indsats til 
glæde for beboerne.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Vi får oplyst, at der indtil kl. 13 har været 4 medarbejdere på arbejde. I tidsrummet fra kl. 13-15 er der 
3, hvilket også gør sig gældende for eftermiddags- og aftentimerne. Alle de medarbejdere vi møder er 
fastansatte og uddannede, henholdsvis social- og sundhedshjælpere og -assistenter. De fremstår en-
gagerede og kompetente. 
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold, om end de oplever et øget ar-
bejdspres i form af praktiske opgaver, der tager tid fra den direkte beboerrettede indsats. Det drejer sig 
primært om, at stedets eget køkken er blevet lukket. Det medfører, at medarbejderne har overtaget fle-
re opgaver, som køkkenpersonalet tidligere stod for. Lederen oplyser, at der fra 1. januar vil blive ansat 
en husassistent til at varetage opgaverne i ugens 5 hverdage.   
 
Medarbejderne har hidtil været delt i mindre teams, men skal fremadrettet samarbejde i ét stort team, 
hvilket de er positivt indstillet overfor. Flere af medarbejderne arbejder i blandede vagter, hvilket de op-
lever styrker den fælles forståelse for beboernes behov og den samlede opgaveløsning.  
 
Medarbejderne oplever, at de er godt fagligt klædt på at varetage opgaverne og samarbejdet med be-
boerne. De fortæller, at de er gode til at sparre med hinanden, også på tværs af faggrupperne og med 
deres leder. Der er et godt samarbejde med centersygeplejersken og eksterne samarbejdspartnere 
inddrages ved behov. Vi får endvidere oplyst, at her kommer en fysioterapeut fast 2 gange om ugen, 
dels til de beboere der er visiteret til træning og dels for at deltage i teammøder vedrørende borgerfo-
kus.  
 
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. Dog bør det sikres for samtlige 
beboere, at deres behov i nattetimerne også er beskrevet. 
 
Vi er bekendte med, at centersygeplejersken har lavet en systematik, der fremadrettet vil sikre, at den 
enkelte beboers samlede dokumentation vil blive gennemgået hvert kvartal.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer magtanvendelse ikke i forhold til den aktuelle beboergruppe. Der har 
været en enkelt indberetning i indeværende år.  
 
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. 
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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 yderligere 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. Derud-
over har vi under tilsynet også 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 

 


