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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Toftevang Ældrecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 29. august 2016 fra kl. 14.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Toftevang Ældrecenter. Generelt er for-
målet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støt-
te i hverdagen, 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 
 

 Det er vores overordnede og umiddelbare vurdering, at beboernes behov imødekommes 
 

 de fysiske rammer fremstår anvendelige. Enkelte lejligheder er små og dermed utidssvarende, 
fællesarealerne er hyggelige og funktionelle. Der bør være opmærksomhed på mængden af ef-
fekter på medarbejdernes kontor, i forhold til relevans og aktualitet. Ligeledes bør døren til kon-
toret være lukket, når det ikke benyttes og i særdeleshed under overlevering af beboerrelatere-
de information mellem medarbejderne 

 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af, at de får den hjælp, de har brug for. Der er relevante ak-
tiviteter og et socialt liv mellem beboerne 

 

 det er vores vurdering, at der arbejdes rehabiliterende, det fremgår ligeledes af dokumentatio-
nen. Der er opmærksomhed på beboernes ernæringsmæssige tilstand, og muligheder for sær-
kost. I forhold til hygiejne er medarbejderne bevidste om dels, hvordan de selv anvender hand-
sker og håndsprit og dels hvordan de motiverer og tilrettelægger eksempelvis måltidet med fo-
kus på god hygiejne 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for, at der er en god organisering og et vel-
fungerende samarbejde 
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 det er vores vurdering, at dokumentationen fremstår opdateret og retningsgivende for indsat-
sen, ligeledes fremgår der beskrivelser af den rehabiliterende indsats 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Med lederen drøfter vi begrebet og 
dets mange nuancer og anbefaler, at der er en løbende og systematisk dialog om dilemmaer og 
magtanvendelsesreglerne.  

 
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.  
 
Vi får oplyst, at der er enkelte beboere med behov og adfærd, som udspringer af psykiske lidelser. I 
den forbindelse bør der være opmærksomhed på stemningen i fællesskabet. Lederen oplyser, at de er 
i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere i forhold til at kunne udvikle tilgangen yderligere.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår anvendelige. Flere lejligheder er et værelses, og set i forhold til et eventu-
elt behov for anvendelse af hjælpemidler kan de forekomme utidssvarende. En café lignende fælles-
område fremstår hyggeligt og benyttes til eftermiddagskaffe under tilsynet. Der er ligeledes et andet 
lokale indrettet til aktiviteter.  
 
Medarbejdernes kontor indeholder mange forskellige effekter herunder dele af hjælpemidler, compute-
re, printere, blomster, borde til medicindosering og opslag af forskellig art rundt omkring i lokalet. Det er 
vores vurdering, at effekterne på kontoret bør gennemgås for relevans og aktualitet, således at det 
fremstår overskueligt, anvendeligt og som et fagligt rum for medarbejderne.  
 
Døren til kontoret bør være lukket, når det ikke benyttes og i særdeleshed under samtale mellem med-
arbejderne. Vi iagttager, at døren står åben, mens medarbejderne overleverer viden om beboerne.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet nyder flere beboere eftermiddagskaffen med tilhørende kage i den fælles café, der er en 
god stemning og efter ønske fra beboerne lyttes der til musik. Vi taler med flere beboere, som giver ud-
tryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, som de modtager af flinke medarbejdere.  
 
Det oplyses, at der hver dag kommer borgere fra byen og spiser med ved måltiderne og deltager i akti-
viteter. Det er med til at skabe dynamik og liv i huset, og positivt at beboerne kan følge med i livet 
udenfor ældrecentret. 
 
I samarbejdet med beboerne arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang. Beboerne motiveres til at gøre 
det de selv kan og medarbejderne er opmærksomme på at finde løsninger som understøtter dette, ek-
sempelvis bestik med et tykkere greb, som for enkelte beboere kan gøre det nemmere at spise selv. 
Lederen oplyser, at en fysioterapeut kommer i huset halvanden dag om ugen, hvilket giver mulighed for 
relevant sparring omkring rehabilitering for medarbejderne.  
 
Lederen oplyser, at maden laves på stedet, og at det giver øgede muligheder for særkost for de beboe-
re, som måtte have behov for det. Ernæringsassistenterne fra køkkenet spiser også med ved måltidet 
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og der er dermed en direkte dialog med beboerne og medarbejderne i forhold til eventuelle ønsker. 
Medarbejderne giver udtryk for, at der er opmærksomhed på beboere som er småt spisende og beboe-
re med synkebesvær. Der er mulighed for mindre portioner og som én medarbejder nævner det, er der 
altid et alternativ i forhold til at finde en løsning, som matcher den enkelte beboers behov.   
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er flere medarbejderne fra dagvagten ved at afslutte deres arbejdsdag og overleverer til 
aftenvagten. Det foregår i en god tone, men som tidligere nævnt bør døren til kontoret i en sådan situa-
tion være lukket af hensyn til tavshedspligt og arbejdsmoral. 
 
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold, herunder samarbejde i medarbej-
dergruppen og med lederen. Der er et relevant informationsniveau, forståelse for hinandens opgaver 
mellem vagtlagene og ligeledes mulighed for kurser.  
 
Der er opmærksomhed på hygiejnen i den forstand, at medarbejderne systematisk anvender handsker, 
vasker hænder og bruger håndsprit. Beboerne opfordres til håndvask i det omfang det er relevant og 
passende. Medarbejderne giver flere eksempler på bevidste arbejdsgange, således at beboerne ek-
sempelvis ikke rører ved den fælles mad under måltiderne.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Det er vores vurdering, at dokumentationen fremstår opdateret og retningsgivende for indsatsen. Der 
er relevante beskrivelser af beboerne og deres funktionsniveau, herunder også hvordan de trods et 
større funktionstab kan varetage enkelte opgaver eksempelvis i forhold til hygiejne.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Med lederen drøfter vi magtanvendelses be-
grebet og dets mange nuancer herunder også psykisk magt eksempelvis gennem stemmeføring og 
ordvalg. Vi anbefaler, at der fremadrettet også er opmærksomhed på magtanvendelsesreglerne og mu-
lighed for at drøfte diverse dilemmaer i medarbejdergruppen. 
 
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   
 
Opfølgning anbefales i henhold til konklusion nr. 2 og nr. 7.  
 
 

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.  
 

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.  
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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 13. september 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


