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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Lørdag den 21. november 2015 fra kl. 9.00 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter. 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. De giver udtryk for, at den samlede målgruppe gennem de seneste år har udvik-
let sig i retning af, at en stadig større del af beboerne har behov som følge af en demenslidelse 
eller andre psykiske lidelser 

 

 de fysiske rammer fremstår som velegnede til formålet. De beboere vi besøger, giver udtryk for 
tilfredshed med deres boligforhold. Det gælder såvel egen bolig som de fællesfaciliteter de har 
til rådighed. Vi kan konstatere at sidstnævnte benyttes til ophold og samvær 

 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Det 
vurderer vi på baggrund af samtale med beboere og medarbejdere samt gennemgang af skrift-
lig dokumentation. Beboerne giver udtryk for generel tilfredshed om end enkelte nævner, at 
medarbejderne har fået for travlt. Det er vores indtryk, at der fortsat er et godt samarbejde med 
de pårørende 

 

 frivillige er inddraget i tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteter. Flere beboere fortæller om akti-
viteter de deltager i og sætter pris på 
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 medarbejderne giver udtryk for, at de føler sig godt fagligt klædt på til kunne varetage beboer-
nes behov. Det er i overensstemmelse med vores umiddelbare vurdering. Vi får oplyst, at der 
altid er assistenter på arbejde og, at der desuden er en sygeplejerske på de midlertidige plad-
ser, der kan tilkaldes 

 

 medarbejdernes trivsel og tilfredshed varierer. Generelt oplever hovedparten af medarbejderne 
at have meget travlt, hvilket de giver udtryk for er tiltaget yderligere efter den seneste budgetre-
gulering. Det er vores vurdering, at der er behov for ledelsesmæssig opmærksomhed på med-
arbejdernes samlede trivsel, særligt i team 1-3, således at man også fremadrettet kan sikre en 
god kultur blandt medarbejderne og dermed tryghed for beboerne 

 

 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 magtanvendelse ikke aktuelt. Det er vores vurdering, at medar-
bejderne er bekendte med gældende regler for området og procedurer for indberetning. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er fortsat behov for at sikre, at den dokumentation der findes i beboermapperne, er opdateret. 
 
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. En enkelt beboer skal revisiteres og en an-
den har fået bevilling i form af ekstra medarbejderressourcer.  
 
Medarbejderne oplever, at beboernes behov varierer. De giver udtryk for, at den samlede målgruppe 
gennem de seneste år har udviklet sig i retning af, at en stadig større del af beboerne har behov som 
følge af en demenslidelse eller andre psykiske lidelser. Medarbejderne tilkendegiver, at det kan være 
en udfordring, også at tilgodese de mere ressourcestærke beboeres behov for stimuli. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår som velegnede til formålet. Både boliger og fællesarealer virker lyse og 
indbydende. Boligerne er fordelt på 6 enheder. Hertil kommer et antal pladser til midlertidigt ophold. 
Disse er ikke omfattet af tilsynet.  
 
De beboere vi besøger, giver udtryk for tilfredshed med deres boligforhold. Det gælder såvel egen bolig 
som de fællesfaciliteter de har til rådighed.  
 
Medarbejderne forklarer, at de ofte må udsætte rengøringen i boligerne, da det er nødvendigt at priori-
tere opgaverne.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi besøger alle enheder og oplever gennemgående en god og rolig atmosfære. I de fleste enheder er 
der enkelte eller flere beboere, der opholder sig i fællesarealerne, hvor medarbejderne også delvis er til 
stede. I de første enheder vi besøger, er medarbejderne optagede af at hjælpe beboerne med deres 
morgenrutiner i boligerne, mens enkelte beboere er oppe og nyder deres morgenmad i fællesstuen. I 
de enheder vi besøger sidst, er medarbejderne i gang med at forberede middagsmåltidet. I den ene 
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enhed får vi oplyst, at de er en halv time forsinket med maden. Beboerne forholder sig afventende. En 
beboer fortæller, at hun har sørget for at dække bord.  
 
I en af enhederne er en tidligere elev netop kommet på besøg med sin hund. Det skaber tydeligvis 
glæde hos de tilstedeværende beboere. Vi får i den forbindelse oplyst, at man også samarbejder med 
Trygfonden om besøgshunde. 
 
Vi hilser på en del beboere i fællesarealerne og taler desuden individuelt med flere som vi besøger i 
deres bolig. Hos den ene beboer deltager en pårørende naturligt i samtalen. Beboerne giver overord-
nede udtryk for tilfredshed med at bo i tilbuddet. De tilkendegiver at modtage den hjælp de har behov 
for og de oplever generelt medarbejderne som imødekommende. Enkelte giver dog udtryk for, at med-
arbejderne har fået for travlt, ligesom de oplever at der ofte er vikarer på arbejde. En beboer nævner, 
at vedkommende nogen gange må vente længe på at få hjælp efter kald, hvilket særligt gør sig gæl-
dende om natten. 
 
Medarbejderne er opmærksomme på at inddrage beboernes egne ressourcer i indsatsen, både om-
kring deres egenomsorg og mindre praktiske opgaver. Medarbejderne giver dog udtryk for, at det godt 
kan ”smutte” i takt med, at de oplever en tiltagende travl hverdag.  
 
Flere beboere fortæller om aktiviteter de deltager i og sætter pris på. Det samlede aktivitetstilbud tilret-
telægges og afvikles i samarbejde mellem aktivitetsmedarbejderen, øvrige medarbejdere og frivillige. Vi 
får oplyst, at Gødvad Plejecenter har en aktiv venneforening.  
 
På baggrund af samtale med medarbejderne og en enkelt pårørende, er det vores indtryk, at der gene-
relt er et godt samarbejde med de pårørende. Der afholdes husmøde for beboere og pårørende en 
gang om året. Beboerne har desuden mulighed for at invitere deres pårørende til forskellige arrange-
menter som fx den årlige julefrokost.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne er organiserede i 6 teams. Der er 2 lokalledere, der varetager ledelsen for henholdsvis 
team 1,2 og 3 og team 4,5 og 6. Der er pågældende dag bemandet med 2 medarbejdere i hvert team, 
hvilket er i overensstemmelse med det planlagte. Vi møder hovedsagligt fastansatte medarbejdere, 
hvoraf flere er uddannede social- og sundhedsassistenter. De øvrige er uddannede social- og sund-
hedshjælpere og sygehjælpere. Medarbejderne fremstår generelt kompetente i samværet med bebo-
erne.  
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de føler sig godt fagligt klædt på til kunne varetage beboernes be-
hov. Vi får oplyst, at der altid er assistenter på arbejde og, at der desuden er en sygeplejerske på de 
midlertidige pladser, der kan tilkaldes. Der tilbydes løbende kurser og de fleste medarbejdere har været 
gennem et længerevarende opkvalificeringsforløb.  
 
Medarbejdernes trivsel og tilfredshed varierer. Generelt oplever hovedparten af medarbejderne at have 
meget travlt, hvilket de giver udtryk for er tiltaget yderligere efter den seneste budgetregulering. Nogle 
giver udtryk for, at de trods arbejdspresset er glade for deres arbejde. Andre giver indtryk af og udtryk 
for frustration og manglende arbejdsglæde. Medarbejdernes oplevelse af ledelsesmæssig opbakning 
varierer også. Det er vores vurdering, at der er behov for ledelsesmæssig opmærksomhed på medar-
bejdernes samlede trivsel, særligt i team 1-3, således at man også fremadrettet kan sikre en god kultur 
blandt medarbejderne og dermed tryghed for beboerne.  
 
I team 6 hører vi om et stresshåndteringsforløb, der er iværksat i samarbejde med konsulenter fra 
Kommunen. Medarbejderne tilbydes samtaler ved behov, både individuelt og gruppevis.  
 
Den skriftlige dokumentation 
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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 i døgnrytmeplanerne. Indsatsplaner oprettes og der noteres relevant i disse.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse ikke aktuelt. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området og 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.  
 
Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg  
 
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.  
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbej-
det med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. 

 
 
 

Aalborg, den 31. december 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


