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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Skovly, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 27. december 2015 fra kl. 10.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovly. Generelt er formålet 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. Beboerne har alle behov som følge af 
en demenslidelse 

 

 de fysiske rammer fremstår, både indendørs og udendørs, som meget indbydende og velegne-
de til formålet 

 

 det er vores vurdering, at beboerne modtager den hjælp og støtte som de har behov for. Der er 
god forståelse for målgruppen generelt og den enkeltes særlige behov. Det er vores opfattelse, 
at indsatsen tager afsæt i en solid erfaring og en fagligt kvalificeret tilgang til opgaveløsningen. 
Her er enkelte frivillige tilknyttet, der primært tilbyder beboerne gåture. Desuden har enkelte be-
boere en besøgsven eller ledsager 

 

 det er vores indtryk, at man fortsat har et godt samarbejde med de pårørende, der inddrages al-
lerede ved indflytning. Der er i samarbejde med et andet plejecenter etableret en pårørende-
gruppe, med henblik på at tilbyde de pårørende et frirum, hvor de kan udveksle erfaringer og 
dele deres oplevelser med ligesindede 

 

 medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De oplever sig godt fagligt 
klædt på til at varetage opgaverne og samarbejdet med beboerne, hvilket svarer til vores ind-
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tryk. Der er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderressourcer og kompetencer er hen-
sigtsmæssigt 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-
givende for indsatsen. Her er grundige og præcise beskrivelser af beboernes behov og tilgan-
gen til samarbejdet 

 

 vi får oplyst, at magtanvendelse ikke forekommer aktuelt. Det er vores indtryk, at medarbejder-
nes fokus på deres egen tilgang, brug af pædagogiske redskaber og den erfaring, der er i grup-
pen, alt sammen medvirker til at forebygge magtanvendelse. Vi har med lederen drøftet enkelte 
forhold og foranstaltninger, der efter vores opfattelse, befinder sig i et gråzoneområde. Vi har 
anbefalet at disse dokumenteres grundigt og med en faglig vurdering. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke punkter til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, der har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, som primært udspringer af alder. Tilbuddet er målrettet borgere med en de-
menslidelse. 
 
Her er flere yngre beboere under 65 år. Det er vores indtryk, at her er god forståelse for den enkeltes 
behov.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen og har det rette tilbud her.  
 
Vi får oplyst, at man også yder hjælp og støtte til en borger i nabolaget. Vedkommende kommer dagligt 
og spiser i tilbuddet og varetager desuden mindre praktiske opgaver. Ifølge medarbejderne, fungerer 
det godt. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Tilbuddet er beliggende i rolige omgivelser, tæt på både by og natur. Her er 10 boliger samt rummelige 
og anvendelige fællesfaciliteter. Hertil kommer en større have, der er lukket af, så beboerne kan fær-
des alene her. Her er direkte udgang fra stuen, til terrasse og have. 
 
Samlet set fremstår de fysiske rammer, både indendørs og udendørs, som meget indbydende og vel-
egnede til formålet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er en stille og rolig atmosfære. Da vi ankommer, er enkelte beboere og medarbejdere samlet om-
kring morgenbordet. Medarbejderne er rolige og nærværende og beboerne giver indtryk af at være vel-
tilpasse. Vi får oplyst, at beboerne generelt er trætte ovenpå juledagene, hvorfor flere sover længere en 
vaneligt.  
 
Juleaftensdag var børn og børnebørn inviteret til at komme og danse om juletræet om eftermiddagen, 
med efterfølgende kaffe og hjemmebag. Vi får oplyst, at der var god tilslutning. Formålet var at give 
beboere og pårørende mulighed for at være sammen omkring julen og samtidig sikre beboerne en rolig 
juleaften, uden for mange stimuli.  
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En beboer er flyttet ind for nylig og har en urolig adfærd, der også kan være til gene for de øvrige be-
boere. Det er vores indtryk, at medarbejderne bruger deres erfaring med pædagogiske tiltag, med hen-
blik på at skabe ro for og omkring beboeren. Blandt andet inddrages elementer af beboerens livshisto-
rie og brug af demensdukker. Desuden har man afsat ressourcer til, at en ekstra medarbejder i et be-
stemt tidsrum, tilbyder beboeren individuelt samvær. Efter sigende er det med god effekt.  
 
Endnu en ny beboer ventes at flytte ind den dag vi er på besøg. Det var egentlig planlagt til en anden 
dag, men medarbejderne vælger at imødekomme de pårørendes ønske om at fremrykke indflytningen. 
Vi får oplyst, at beboeren har været på besøg nogle gange, ligesom leder og kontaktperson har været 
på hjemmebesøg. Det er fast procedure i forbindelse med indflytning og der afholdes en samtale med 
de pårørende efter ca. en måned.  
 
Der er i samarbejde med et andet plejecenter etableret en pårørendegruppe, med henblik på at tilbyde 
de pårørende et frirum, hvor de kan udveksle erfaringer og dele deres oplevelser med ligesindede. 
Gruppen mødes 2 timer ca. hver anden måned. En medarbejder fra hvert tilbud deltager hver gang. 
Der er lavet et program med relevante oplæg, blandt andet omkring demensviden, jura, sorg og krise.  
 
Her er tilknyttet frivillige, der tilbyder individuelle gåture med beboerne. Enkelte beboere har desuden 
en besøgsven og flere har ledsagere. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Her er 2 medarbejdere på arbejde, hvilket er i overensstemmelse med det planlagte. En 3. medarbej-
der møder i en mellemvagt fra kl. 11-18. Der er tale om erfarne og fastansatte medarbejdere, der tyde-
ligvis har godt kendskab til beboernes behov. Vi får oplyst, at der aldrig er vikarer alene her.  
 
Hovedparten af medarbejderne er uddannede social- og sundhedshjælpere. Her er desuden ansat so-
cial og sundhedsassistenter og en sygeplejerske er tilknyttet og kommer fast en gang om ugen. Med 
enkelte undtagelser, arbejder medarbejderne i skiftende vagter. Der er vores umiddelbare vurdering, at 
medarbejderressourcer og kompetencer er hensigtsmæssigt fordelt over døgnet.  
 
Medarbejderne oplever sig godt fagligt klædt på til at varetage opgaverne og samarbejdet med bebo-
erne. Der er megen erfaring i gruppen og medarbejderne har gennemgået relevante kurser. Medarbej-
derne forklarer, at de arbejder ud fra et fælles grundlag og, at de altid har fokus på deres egen tilgang. I 
den forbindelse benyttes blandt andet Marte Meo, hvor man filmer samspillet mellem medarbejder og 
beboer. Samarbejdspartenere som blandt andre gerontopsykiatrien, demenskonsulent og Marte Meo 
konsulent, inddrages gerne. 
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De beskriver et godt kollegialt 
samarbejde, hvor de gennem årene er blevet bedre til at bruge hinandens kompetencer. Her er ligele-
des tilfredshed med lederen, der beskrives som nærværende og lydhør og som en god sparringspart-
ner.  
 
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, både i døgnrytmeplanerne og indsatsplaner. Her er, også i 
dokumentationen, fokus på tilgangen til samarbejdet med beboeren.  
 
Magtanvendelse 
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Vi får oplyst, at magtanvendelse ikke forekommer aktuelt og at det er længe siden, der sidst har været 
en indberetning. Medarbejderne giver udtryk for at være bekendte med gældende regler og procedurer 
på området.  
 
Det er vores indtryk, at medarbejdernes fokus på deres egen tilgang, brug af pædagogiske redskaber 
og den erfaring, der er i gruppen, alt sammen medvirker til at forebygge magtanvendelse.  
 
Vi har med lederen drøftet enkelte forhold og foranstaltninger, der efter vores opfattelse, befinder sig i 
et gråzoneområde. Vi har anbefalet at disse dokumenteres grundigt og med en faglig vurdering.  
 
På hoveddøren er der lavet et system, der for flere beboere vil være vanskeligt at håndtere. Vi har un-
derstreget vigtigheden af, at medarbejderne hjælper de beboere, der ikke selv kan komme ud. Vi får 
oplyst, at foranstaltningen er godkendt af Myndighed.  
 
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 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 

 


