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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Remstruplund, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 8. september 2014 fra kl. 9.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Remstruplund. 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 Forvaltningen har vi ved dette tilsyn haft fokus på kosten og måltidet, idet de er afgø-
rende elementer, når det skal sikres, at beboerne skal have mulighed for at bevare deres fysiske og 
psykiske funktionsevne. De er dermed vigtige elementer i rehabiliteringsindsatsen.  
 
Herudover er der fokus på den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbej-
de. Vi vil i den sammenhæng også vurdere hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbej-
det. 
 
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 umiddelbare vurdering, at beboerne tilhører den beskrevne målgruppe for Rems-
truplund. Det vurderes efter samtale og samvær med beboere, samtale med medarbejdere og 
ledelse samt gennemgang af den skriftlige dokumentation 

 

 af de beboere vi har talt med gives der udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg der ydes 
fra medarbejderne. De oplever imødekommende medarbejdere der yder deres bedste i en 
hverdag der kan være travl grundet mængden af opgaver 

 

 beboerne giver udtryk for generel tilfredshed med kosten og kvaliteten heraf. Vi oplever kort, en 
spisesituation, her i morgenregi. Grundlæggende er det vores indtryk, at medarbejderne er op-
mærksomme på at give beboerne ernæringsrig kost 

 

 vi har i den forbindelse drøftet med ledelsen omkring, det signal det umiddelbart kan sende, når 
medarbejderne sidder samlet ved et bord lige ved siden af beboerne og stemningen er munter 
blandt medarbejderne 

 

 som opfølgning fra forrige tilsyn, får vi oplyst, at man har drøftet generel oprydning og også her 
hvilke signaler det kan sende. Både overfor beboere og pårørende 
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 medarbejderne giver udtryk for generel tilfredshed med det interne samarbejde 
 

 vi har gennemgået dele af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, plejeplaner, 
fokusområder og daglige notater. Generelt set er det vores indtryk, at dokumentationen er op-
dateret og retningsgivende for indsatsen. Dog kan der i flere tilfælde arbejdes med at få beskre-
vet tilgangen mere uddybende 

 

 her har ikke ifølge det oplyste været episoder der har givet anledning til brug af magtanvendel-
se. Det er vores umiddelbare indtryk, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for 
området. Som opfølgning får vi oplyst, at der siden forrige tilsyn har været arbejdet med en for-
ståelse af magtanvendelsesbegrebets mange aspekter 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra forrige tilsyn vil fremgå under punkterne fysiske rammer og magtanvendelse. 
 
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 umiddelbare vurdering, at beboerne tilhører den beskrevne målgruppe for Remstruplund. 
Det vurderes efter samtale og samvær med beboere, samtale med medarbejdere og ledelse samt 
gennemgang af den skriftlige dokumentation. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Generelt set er det vores umiddelbare vurdering, at de fysiske rammer tilgodeser beboernes behov. 
Som opfølgning fra forrige tilsynsbesøg får vi oplyst, at man har arbejdet med at sørge for at der er 
ryddeligt og ikke stabler af papkasser og varer flere steder på gange og i møbler. Ledelsen oplyser, at 
man har drøftet det i medarbejdergruppen. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Ved vores ankomst er enkelte beboere fortsat siddende med morgenmaden og andre har trukket sig 
tilbage til egen bolig. Vi har talt med flere beboere, der nyder, at de både kan sidde for sig selv og i 
egen bolig hvis det ønskes. Her kan de læse avis, se fjernsyn eller anden beskæftigelse. Det er vores 
umiddelbare indtryk, at medarbejderne forsøger at give beboerne størst mulig indflydelse på eget liv. 
Der bliver lyttet til vaner og eventuelle ønsker, således man forsøger at give beboerne en hverdag så 
tæt på det de kommer fra.  
 
I forhold til det særlige fokusområde giver beboerne udtryk for generel tilfredshed med kosten og kvali-
teten heraf. Vi oplever kort, en spisesituation, her i morgenregi. Grundlæggende er det vores indtryk, at 
medarbejderne er opmærksomme på at give beboerne ernæringsrig kost. Beboerne har mulighed for 
at komme med ønsker til menuen. Enkelte hjælper til med mindre praktiske opgaver forbundet med 
måltidet.  
 
Vi har i den forbindelse drøftet med ledelsen omkring, det signal det umiddelbart kan sende, når med-
arbejderne sidder samlet ved et bord lige ved siden af beboerne og stemningen er munter blandt med-
arbejderne. 
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De pårørende giver udtryk for samlet tilfredshed med den pleje og omsorg der ydes fra medarbejderne. 
Her er et godt samarbejde imellem medarbejdere og pårørende. De oplever alle, at man føler sig vel-
kommen når man besøger Remstruplund. 
 
Her er aktuelt ikke tilknyttet frivillige. Ledelsen oplyser, at det generelt er svært at tiltrække nogen. En 
medarbejder, der er ansat i fleksjob 6 timer om ugen, tilbyder beboerne aktiviteter. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de er gode til at hjælpe hinanden på tværs af boenhederne, hvilket 
også er med til at give en fælles forståelse for opgaveløsningen. Det er vores umiddelbare indtryk, at 
der er generel tilfredshed med det interne samarbejde. Medarbejderne beskriver desuden deres sam-
arbejde med ledelsen som værende positivt. 
 
Det er vores indtryk, at de medarbejdere, der er på arbejde, er fagligt kompetente og nærværende i 
deres tilgang til og omsorg for beboerne. Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejdergruppen er 
engageret i opgaveløsningen. Ved særlige udfordringer inddrages demenskonsulenten og, hvis det er 
relevant, også en arbejdsmiljøkonsulent. 
 
Arbejdstidsplanen er justeret med en opprioritering af medarbejderressourcer i aftentimerne. Der er nu 
altid 2 social- og sundhedsassistenter om aftenen, hvilket også betyder, at dagmedarbejderne kan 
overlade nogle assistentopgaver til aftenmedarbejderne.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af de døgnrytmeplaner og 
daglige notater, der foreligger elektronisk. Af de døgnrytmeplaner, vi gennemgik, var der samlet set 
retningsgivende materiale for indsatsen.  
 
Vi har dog henledt opmærksomhed på, at man med fordel kan uddybe fx beskrivelser af tilgange, da 
dette kan være et særlig vigtigt område, især når det handler om beboere med demenslidelser.  
 
Magtanvendelse 
 
Her har ikke ifølge det oplyste været episoder der har givet anledning til brug af magtanvendelse. Det 
er vores umiddelbare indtryk, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området. Som 
opfølgning får vi oplyst, at der siden forrige tilsyn har været arbejdet med en forståelse af magtanven-
delsesbegrebets mange aspekter. 
 
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 intet til opfølgning og tilsynet har ikke yderligere kommentarer 
 
 

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.  
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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 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 28. oktober 2014 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


