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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Kjellerup Friplejehjem, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 30. august 2016 fra kl. 9 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kjellerup Friplejehjem. 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 småt spisende eller har 
dysfagi (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 samtaler og generelle iagttagelser i forhold til beboere, medarbejdere og lede-
ren, er det vores umiddelbare vurdering, at beboernes behov imødekommes på plejehjemmet  
 

 de fysiske rammer fremstår særdeles indbydende og anvendelige. Bevidste valg af møbler og 
interiør udstråler en rolig atmosfære, som giver lyst til ophold 

 

 det er vores vurdering, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. De giver ud-
tryk for stor tilfredshed med forholdene herunder maden, aktiviteterne og medarbejderne 

 

 der er fokus på den rehabiliterende tilgang i dagligdagen, hvor der tages udgangspunkt i den 
enkeltes funktionsniveau og ydes støtte derudfra. Der er gode muligheder for diæt kost og der 
samarbejdes med ergoterapeut, køkkenmedarbejdere og måltidsværter i forhold til at skabe et 
godt miljø omkring måltidet. Der er opmærksomhed på initiativer, som fremmer god hygiejne, et 
område ledelsen giver udtryk for, at de fremadrettet vil have endnu mere opmærksomhed på 

 

 medarbejderne fremstår engagerede, nærværende og med lyst til arbejdet med beboerne. 
Samarbejdet er velfungerende internt i medarbejdergruppen og med ledelsen, som er dialogsø-
gende og retningsgivende for indsatsen 
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 vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af journalnotater, døgnrytmeplaner 
og indsatsområder. Samlet fremstår det opdateret og retningsgivende for indsatsen. Vi drøfter 
et udviklingspunkt med ledelsen omkring anvendelse af indsatsområder 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne arbejder forebyggende 
og tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret. Det er vores 
indtryk, at medarbejderne er bekendte med regler omkring magtanvendelse og proceduren for 
indberetning. 

 
Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Dette er vores første egentlige tilsynsbesøg her. Konklusioner og iagttagelser mv. er således på nuvæ-
rende tidspunkt baseret på dette og et besøg på plejecentret forud for tilsynet for at hilse på, se og hø-
re om forholdene på stedet. 
 
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.  
 
Der er enkelte beboere med demenslidelser, andre med behov på baggrund af en psykiatrisk diagnose 
eller misbrug. Det er vores vurdering, at beboernes behov tilgodeses på en omsorgsfuld og faglig hen-
sigtsmæssig måde.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Friplejehjemmet er en bygning i to etager. En del af plejehjemmet, herunder aktivitetsrum, motionsrum, 
frisør/fodpleje, kiosk/café, orangeri og personalefaciliteter er i renoverede bygninger fra et tidligere sy-
gehus, denne del er bygget sammen med en ny bygning, som rummer de 36 lejligheder.  
 
Plejehjemmet fremstår indbydende, overskueligt og moderne med en hyggelig atmosfære, som under-
streges af de bevidste valg af møbler og interiør. Eksempelvis er der på flere fællesarealer gulvtæpper, 
som er med til at give et roligt indtryk og desuden har betydning for lydniveauet i rummet. Det oplyses, 
at tæpperne er inddelt i små firkanter, som kan skiftes ved behov herfor.  
 
Beboernes lejligheder er fordelt på to etager, 18 på hver og er indrettet efter individuel interesse, behov 
og smag. På hver etage er der en daglig- og spisestue, samt andre mindre områder til ophold.  
 
Der er anlagt fliser rundt om plejehjemmet, som gør det muligt for beboerne at gå ture også med rolla-
tor. Der er indbydende terrasser, og ud for hver af beboernes lejlighed er der en mindre terrasse/altan. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flere beboere samlet til morgenmad i de to enheder, mens andre indtager deres mor-
genmad i deres lejlighed og/eller får praktisk hjælp af en medarbejder. Der er en god stemning og at-
mosfære, som bærer præg af kendskab til de enkelte beboere. Vi iagttager flere eksempler herpå un-
der tilsynet, hvor beboere på en værdig og faglig måde får støtte til at vedligeholde deres aktuelle funk-
tionsniveau, dels under måltidet og dels i deres færden rundt i huset. Det er således vores vurdering, at 
der arbejdes rehabiliterende gennem den daglige tilgang og de varierede muligheder for aktiviteter. 
 
Aktuelt er der afholdt ”Pensionade/Åbent hus” med olympiske discipliner, og blandt andet indvielse af 
en duocykel. Der er frivillige tilknyttet, som har en støttende funktion i forhold til aktiviteter, herunder 
eksempelvis gåture. Vi oplyses ligeledes om, at der er arrangeret høstfest i samarbejde med en lokal 
forening. 
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Lederen fortæller, at der er i forbindelse med aftensmaden er ansat måltidsværter, det er flexmedarbej-
dere som tilbereder det sidste af maden, spiser med beboerne og efter måltidet synger de en sang. I 
weekenden er der en måltidsvært midt på dagen. Måltidsværterne har fået undervisning i opgaven, 
som er tydeligt defineret, således at de falder naturligt ind og supplerer medarbejderne. Det frigør res-
sourcer til medarbejderne, så de kan være nærværende omkring de beboere, som har brug for hjælp til 
måltidet, eventuelt i egen bolig. 
 
I forhold til fokus omkring kost og ernæring er det vores vurdering, at der i samarbejde med køkkenet 
gives gode muligheder for diætkost. Medarbejderne fra køkkenet spiser med ved måltiderne og der er 
således en direkte kontakt til beboerne og umiddelbar vurdering og evaluering af måltidet. Beboerne 
har også mulighed for at komme med ønsker særligt ved fødselsdage, som det er tilfældet pågældende 
dag. Der er en ergoterapeut tilknyttet, som udover andre opgaver kan rådgive i forhold til måltidet. Vi 
iagttager et konkret forhold, hvor en beboer via en individuel løsning spiser selv og derved bevarer 
funktioner og forbliver selvhjulpen. Herudover ses små kander til kaffe og juice, som giver beboerne 
mulighed for at være selvhjulpne. 
 
Samarbejde med de pårørende er ifølge det oplyste velfungerende og vægtes højt, da det har en posi-
tiv afsmittende effekt på beboerne og deres trivsel. Der er et lokale på plejehjemmet, som pårørende 
kan leje ved behov for overnatning, hvis de eventuelt kommer langvejsfra.  
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver udtryk for, at der er et velfungerende samarbejde også med ledelsen. De udtryk-
ker engagement i forhold til at være en del af et nystartet friplejehjem, hvor de med udgangspunkt i di-
akonfilosofien er med til at præge dagligdagen og skabe en værdifuld hverdag for beboerne. Medar-
bejderne arbejder i blandende vagter. Det bidrager til en forståelse af arbejdsopgaver på tværs af døg-
net, samt et dynamisk samarbejde mellem medarbejderne.  
 
Medarbejderne udtrykker, at opstarten har været intens i forhold til nye beboere/pårørende, kollegaer, 
nye bygninger og organisering. Det er vores indtryk, at der er en god organisering af opgaverne, som 
medvirker til arbejdsglæde, og det har en positiv afsmittende effekt på beboerne.  
 
Der afholdes møder af forskellig art mellem medarbejderne og det er vores indtryk, at det er fyldestgø-
rende i forhold til at varetage beboernes behov. Flere medarbejdere skal på internat kursus ”Ånd og 
Rødder” arrangeret af Diakonforeningen. Der samarbejdes med tværfaglige samarbejdspartnere, så 
som udekørende sygeplejesker, demenskonsulent fra kommunen og diakonregi.  
 
I forhold til fokus omkring hygiejne, er det et punkt som ledelsen udtrykker, at de fremadrettet vil have 
endnu mere opmærksomhed på, særligt hvordan det styrkes ved beboerne, så de selv bliver mere mo-
tiverede og opmærksomme herpå. Der er opsat spritdispensere og medarbejderne følger vejledninger 
omkring hygiejne.  
  
Den skriftlige dokumentation 
 
Dokumentationen fremstår fyldestgørende og opdateret. Der er detaljerede beskrivelser af tilgangen til 
beboerne og hvordan de bedst kan samarbejde, herunder også det rehabiliterende perspektiv. Der an-
vendes indsatsområder til at belyse særlige indsatser, der kan arbejdes med mere systematisk med 
anvendelsen af dem, et forhold som ledelsen er opmærksom på. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne arbejder forebyggende og til-
rettelægger indsatsen med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret. Det er vores indtryk, at 
medarbejderne er bekendte med regler omkring magtanvendelse og proceduren for indberetning. 
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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.  
 

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 13. september 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


