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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Birkebo, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 27. december 2015 fra kl. 13.00 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkebo. Generelt er formålet med tilsy-
net 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. Vi får oplyst, at der i stadig større grad 
flytter beboere ind, der har en demenslidelse. Beboerne har mange og forskelligartede behov 

 

 de fysiske rammer er delvis velegnede. Fællesarealerne er rummelige og indbyder til ophold og 
samvær. Her er en hjemlig atmosfære 

 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Det 
vurderer vi på baggrund af samtale og samvær med beboere og medarbejdere samt gennem-
gang af skriftlig dokumentation. Det er desuden fortsat vores indtryk, at der er et godt samar-
bejde med de pårørende 

 

 medarbejderne giver overordnet udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. Målgruppens 
behov stiller i stadig højere grad krav til deres kompetencer. Det er medarbejdernes oplevelse, 
at de gradvist bliver klædt fagligt på til at kunne varetage samarbejdet med beboerne, blandt 
andet gennem demenskurser. Der er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderressourcer 
og kompetencer er hensigtsmæssigt fordelt over døgnet 

 

 vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, herunder primært døgnrytmepla-
ner, indsatsplaner og journalnotater. Dokumentationen fremstår som velbeskrevet og retnings-
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givende for indsatsen. Her er grundige og præcise beskrivelser af beboernes behov og tilgan-
gen til samarbejdet 

 

 det er vores indtryk, at medarbejderne har kendskab til regler og procedurer vedrørende magt-
anvendelse, herunder også forståelse for beboernes selvbestemmelsesret. Der har for nylig 
været en enkelt situation, der er indberettet som magtanvendelse.  

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning vil fremgå under afsnittene Boligforhold og fysiske rammer og Medarbejderforhold og fagli-
ge forudsætninger. 
 
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. 
 
Vi får oplyst, at der i stadig større grad flytter beboere ind, der har en demenslidelse. Beboerne har 
mange og forskelligartede behov. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Tilbuddet har til huse i en bygning af ældre dato, og er beliggende i naturskønne omgivelser. Flere be-
boere giver, under eftermiddagskaffen, udtryk for at værdsætte den storslåede udsigt fra den fælles 
dagligstue. Fællesarealerne er rummelige og indrettede i en hjemlig stil. 
 
Her er 15 boliger der er fordelt på gange på 2 etager. Boligernes beliggenhed i forhold til fællesarealer 
og medarbejdernes synlighed, kan give udfordringer i forhold til beboere, der enten har svært ved at 
orientere sig eller, der uhensigtsmæssigt ønsker at forlade stedet.  
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at informationsskærmen ved indgangspartiet er taget i brug.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er stille da vi ankommer. Hovedparten af beboerne opholder sig i egen bolig, hvor flere tager et 
middagshvil. En mindre gruppe sidder dog foran TV´et i dagligstuen med tæpper og puder. En beboer 
går lidt uroligt omkring og kan ikke finde sin bolig. Vedkommende mødes af en medarbejder, der på 
rolig og nærværende vis, følger beboeren til sin bolig. 
 
Under besøget kommer beboerne gradvist op, og de fleste søger til den fælles dagligstue, hvor der 
serveres eftermiddagskaffe og kage. Beboerne sætter sig rundt omkring i de bløde møbler. Enkelte 
hjælpes til rette af medarbejderne. Her er en god og indimellem munter stemning, der bærer præg af, 
at beboere og medarbejdere kender hinanden godt. Beboerne giver indtryk og udtryk for at være veltil-
passe.  
 
Vi taler individuelt med enkelte beboere. De giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte de 
modtager. De omtaler medarbejderne positivt og fortæller, at deres hverdag er som de ønsker den. 
Beboerne udtrykker desuden tilfredshed med maden. 
 
Beboerne har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter som fx boccia, højtlæsning, filmfremvisning 
og ture. Her er desuden en venneforening af frivillige, der med jævne mellemrum arrangerer fester og 
andet. Her er flere arrangementer, hvor beboerne har mulighed for at invitere deres pårørende.  
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På baggrund af samtale med medarbejderne og iagttagelser under besøget, er det vores indtryk, at der 
generelt er et godt samarbejde med de pårørende. Vi får oplyst, at de pårørende udover indflytnings-
samtalen, inviteres til en samtale ca. en gang om året, og ellers efter behov. Det giver mulighed for lø-
bende forventningsafstemning. De pårørende får ved indflytning udleveret Kommunens kvalitetsstan-
dard.   
 
Vi får oplyst, at der har været usikkerhed om tilbuddet fremtid, men at planerne om en eventuel lukning 
nu er sat i bero. Både beboere og pårørende har været inddraget i møder og senere hen en arbejds-
gruppe, der i samarbejde med det øvrige lokalmiljø har arbejdet på en bevarelse af plejecentret.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Bemandingen er som planlagt pågældende dag. Besøget falder i det tidsrum, hvor dagmedarbejderne 
gradvist får fri og aftenmedarbejderne møder. Desuden er der en medarbejder fra et vikarbureau, der 
er fast på en beboer, der forlader stedet gentagne gange og ikke kan tage vare på sig selv udenfor til-
buddet.  
 
Medarbejderne giver overordnet udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. Som opfølgning for-
tæller de, at deres samarbejde er blevet bedre og, at de generelt har mere fokus på beboernes behov. 
Medarbejderne giver udtryk for at de får god opbakning og sparring fra deres leder. 
 
Hovedparten af medarbejderne er uddannede social- og sundhedshjælpere. Her er desuden ansat so-
cial og sundhedsassistenter og en sygeplejerske. Der er vores umiddelbare vurdering, at medarbejder-
ressourcer og kompetencer er hensigtsmæssigt fordelt over døgnet. Som udgangspunkt er det muligt 
at have assistentdækning i dag- og aftenvagter.  
 
Målgruppens behov stiller i stadig højere grad krav til medarbejdernes kompetencer. Det er medarbej-
dernes oplevelse, at de gradvist bliver klædt fagligt på til at kunne varetage samarbejdet med beboer-
ne. Der er løbende nogle afsted på demenskurser, henholdsvis trin 1,2 og 3. Medarbejderne fortæller, 
at de også trækker på viden og erfaring fra det demensplejecenter, der er under samme leder. Desu-
den inddrages demenskonsulenten og andre relevante samarbejdspartnere.  
 
Som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne ikke længere holder deres formiddagspause i beboer-
nes opholdsstue, men i personalerummet.   
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, herunder primært døgnrytmeplaner, ind-
satsplaner og journalnotater. 
 
Dokumentationen fremstår som velbeskrevet og retningsgivende for indsatsen. Her er grundige og 
præcise beskrivelser af beboernes behov. Vi har også set eksempler på beskrivelser af tilgangen til 
samarbejdet, ligesom vi har set eksempler, der vidner om forståelse for beboernes selvbestemmelses-
ret.  
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at magtanvendelse sjældent forekommer. Der har for nylig været en indberetning, i forbin-
delse med personlig hygiejne. Situationen er efterfølgende drøftet med lederen og på det næstkom-
mende personalemøde.  
 
Som tidligere nævnt, er en medarbejder fast omkring en beboer, der gentagne gange vil forlade stedet. 
Vi iagttager, hvordan medarbejderen forsøger at aflede beboerne ved at tilbyde anden form for sam-
vær. Når beboeren alligevel insisterer på at gå, tilbyder medarbejderen at hjælpe med overtøjet og de 
følges ad ud af døren. Medarbejderen forsøger på intet tidspunkt at tilbageholde beboeren med magt.  
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Generelt er det vores indtryk, at medarbejderne har kendskab til regler og procedurer vedrørende 
magtanvendelse.  
 
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  
 
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 huset og har efter individuel aftale talt med enkelte 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 31. december 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


