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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Søvangen, Silkeborg Kommune 
 

onsdag den 27. juli 2016 fra kl. 12.30. 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søvangen. 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 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 ledelse samt generelle iagttagelser 
under tilsynet, er det vores overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes i tilbud-
det 
 

 de fysiske rammer fremstår ordentlige og anvendelige til formålet. Beboerne giver generelt ud-
tryk for, at de er tilfredse med såvel egne lejligheder som de fælles faciliteter. Under tilsynet ser 
vi eksempler på, at fællesarealerne benyttes af beboerne 
 

 vi taler individuelt med beboere og hilser på flere i fællesskabet. Det er vores generelle indtryk, 
at beboerne modtager individuel hjælp og støtte på en hensigtsmæssig og omsorgsfuld måde. 
De oplever medarbejderne som søde og imødekommende. Beboerne har mulighed for at delta-
ge i forskellige aktiviteter, og deltager i det de har lyst til i fælleskabet eller på egen hånd 
 

 i forhold til fokusområde som vedrører rehabilitering, er det vores vurdering, at der er hensigts-
mæssig opmærksomhed herpå, hvilket ligeledes afspejles i dokumentationen. Forhold som ved-
rører hygiejne er der ligeledes opmærksomhed på 
 

 medarbejderne er imødekommende og fremstår kompetente. Her er et godt samarbejde med-
arbejderne imellem, og ligeledes med lederen, som er synlig, lydhør og retningsgivende for ind-
satsen. Medarbejderne oplever sig generelt fagligt klædt på til at kunne varetage opgaveløsnin-
gen. Her benyttes fagligt og tværfagligt samarbejde 
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 det udsnit af dokumentationen vi har gennemgået, fremstår umiddelbart opdateret og retnings-
givende for indsatsen 
 

 vi får oplyst, at der aktuelt ikke er behov for at anvende magt i samarbejdet med beboerne. Det 
er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for områ-
det. Det er vores indtryk, at gråzoner og dilemmaer for området drøftes når der er behov herfor. 
 

Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter 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 aktuelt flere beboere som har udfordringer 
på grund af demens.  
 
Det er vores overordnede vurdering, at beboernes behov imødekommes på en hensigtsmæssig måde.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er 16 lejligheder. Beboernes lejligheder fremstår ordentlige, og er indrettet efter individuel smag og 
behov. Her er flere muligheder for ophold i fællesskabet, hvilket vi ser eksempler på, at beboerne be-
nyttes sig af. Overalt fremstår faciliteterne pæne og ordentlige. Beboerne udtryk for tilfredshed med de 
samlede rammer. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Ved vores ankomst, er beboerne ved at afslutte frokostmåltidet i den fælles spisestue. Mange beboere 
er samlede, og medarbejderne sidder sammen med dem omkring frokosten. Enkelte beboere modta-
ger individuel hjælp og støtte til indtagelse af måltidet. Her er en rar og rolig stemning. Vi flere eksem-
pler på en god og nærværende dialog mellem beboere og medarbejdere. Senere på eftermiddagen, og 
omkring kaffetid, er flere beboere og besøgsvenner samlede i husets udestue. Her er atmosfæren lige-
ledes god, og bærer præg af hyggeligt samvær mellem beboere og besøgsvenner.  
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af, at de modtager den hjælp og støtte som de har behov for, fra 
imødekommende og rare medarbejdere. Beboerne har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter 
på egen hånd eller i fællesskabet. Eksempelvis tilbydes gymnastik, banko, gåture, petanque, sang, 
læsning og mande- og dameklub. Der er ligeledes arrangementer i forbindelse med højtider og mær-
kedage. Her er tilknyttet frivillige som hjælper med at arrangere og afholde aktiviteterne. Beboerne har 
ligeledes mulighed for at benytte husets aktivitetscenter. Det er vores indtryk, at beboerne deltager i 
det de har lyst til.  
 
Vi får oplyst, at der generelt er et godt samarbejde med pårørende. Ved indflytningssamtalen er der 
opmærksomhed på forventningsafstemning i forhold til samarbejdet med pårørende. Ved udfordringer i 
samarbejdet inddrages ledelsen, og der tilstræbes tiltag som er fordrende for et fortsat velfungerende 
pårørendesamarbejde. 
 
I forhold til forvaltningens fokusområde som vedrører rehabilitering, er det vores indtryk, at der er op-
mærksomhed på at bevare beboernes ressourcer gennem principperne hjælp til selvhjælp, det gode 
hverdagsliv og tilbud om aktiviteter. I dokumentationen ser vi flere eksempler på beskrivelser af, hvor-
ledes den enkelte beboer inddrages i forhold som vedrører egenomsorg, og ligeledes hvilke aktiviteter 
beboeren er interesseret i. 
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Her er hensigtsmæssigt fokus på forhold som vedrører kost og ernæring. Vi får oplyst, at der er op-
mærksomhed på ernæringsscreening, og ved behov kontaktes læge, ergoterapeut og diætist. I øvrigt 
er der fokus på, at tilbyde beboerne det de godt kan lide. Beboere som er småtspisende har mulighed 
at få tilbudt energitætte retter. Ved dysfagi tilbydes eksempelvis blendet kost, og tynde væsker tilsættes 
fortykningsmiddel. 
 
Forhold som vedrører hygiejne er der opmærksomhed på. Eksempelvis er der fokus på håndvask un-
der rindende vand, og afspritning af hænder ved spritdispensere og spritservietter.   
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver udtryk for generel tilfredshed med deres arbejdsforhold. Det er vores indtryk, at 
der er et godt samarbejde medarbejderne imellem, og ligeledes med lederen som er engageret, lydhør 
og retningsgivende for indsatsen. 
 
Medarbejdergruppen er sammensat af social og sundhedshjælpere, og social og sundhedsassistenter. 
Lederen oplyser, at der for nyligt er ansat yderligere to social- og sundhedsassistenter. 
  
Medarbejderne har mulighed for kompetenceudvikling, eksempelvis indenfor sårpleje og demens. Vi får 
oplyst, at social og sundhedshjælpere har været på kompetenceudviklingskursus.   
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever sig klædt på til at kunne varetage opgaveløsningen i 
samarbejdet med beboerne. Her benyttes hensigtsmæssig faglig og tværfaglig sparring. Eksempelvis 
inddrages sygeplejerske, læge, terapeuter, diætist og demens ressourceperson. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, i form af døgnrytmeplaner, indsatsplaner 
og journalnotater. Denne fremstår umiddelbart opdateret og retningsgivende for indsatsen. Sproget er 
ligeledes ordentligt. 
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at der aktuelt ikke er behov for at anvende magt i samarbejdet med beboerne. Det er vo-
res umiddelbare vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler og procedurer for om-
rådet. Vi får oplyst, at gråzoner og dilemmaer som vedrører området, drøftes når der opstår behov for 
det.  
 
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.  
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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 16. august 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


