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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Remstruplund, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 8. maj 2016 fra kl. 8.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Remstruplund. 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 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 
 

 Ved tilsynet i 2015 blev det oplyst, at beboerne skal flytte i nye rammer 2017. Det er imidlertid 
uvist, om det fortsat er planen. Der er uklare meldinger fra Kommunen, om end beboerne har 
fået et brev om flytning. Det skaber en vis utryghed for både beboere og medarbejdere 
 

 det er vores umiddelbare vurdering, at beboernes overordnede behov imødekommes i tilbuddet. 
Det vurderer vi på baggrund af samtale med beboere, medarbejdere, leder og gennemgang af 
et udsnit af den skriftlige dokumentation 
 

 de fysiske rammer er anvendelige om end de er af ældre dato. Der er infoskærme og skærme til 
anvendelse for medarbejderne, de fungerer imidlertid ikke efter hensigten. Det er beklageligt i 
forhold til signalværdien, og det som var hensigten med dem 

 

 det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne får den hjælp og støtte, de har behov for. De 
oplever indimellem, at medarbejderne har travlt  

 

 i forhold til de tre fokusområder kan vi konstatere, at der er opmærksomhed på kost og ernæ-
ring generelt, og der er mulighed for specialkost ved behov. Omkring hygiejne udtaler medar-
bejderne, at de arbejder med opmærksomhed herpå i den individuelle pleje og når beboerne er 
samlet i fællesskabet. Omkring den rehabiliterende tilgang ses den generelt beskrevet i doku-
mentationen, så det fremgår hvilke ressourcer beboerne har 
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 medarbejderne fremstår imødekommende. De giver udtryk for, at de til tider har travlt og at de 
må prioritere opgaverne i forhold til medarbejderressourcerne. Samarbejdet fungerer om end 
kulturen i perioder kan være præget af travlhed. Forhold som lederen er opmærksom på og for-
holder sig til 

 

 vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater 
og indsatsområder. Samlet set fremstår det opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for 
indsatsen. I enkelte tilfælde ser vi den rehabiliterende tilgang beskrevet i dokumentationen 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Det er vores indtryk, at der arbejdes fo-
rebyggende gennem kendskab til beboerne og pædagogiske tiltag. Der kan være udadreage-
rende adfærd fra beboerne mod medarbejderne. Medarbejdere og leder er opmærksomme på, 
at det noteres og efterbehandles dels for læring og udvikling af praksis og dels for at sikre med-
arbejdernes trivsel. 

 
Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Beboerne 
 
Beboerne 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.  
 
Der er 26 beboere med varierende behov, herunder enkelte med udfordringer af psykisk karakter. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Byggeriet er af ældre dato, hvilket de fysiske rammer bærer præg af. Boligerne er fordelt på 3 etager, 
hvoraf der er tilhørende fællesrum på de 2 etager. Beboerne fra den øverste etage har mulighed for at 
indtage deres måltider i fællesskabet på de øvrige etager. 
 
Der er tilknyttet en have, men det kræver for de fleste af beboerne, at medarbejderne kan ledsage 
dem, hvilket kan være en ressourcemæssig udfordring. 
 
Der er infoskærme og skærme til anvendelse for medarbejderne, de fungerer ikke efter hensigten. Det 
er beklageligt i forhold til signalværdien, og det som de tiltænkt. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flere beboere ved at spise morgenmad i fællesskabet, der er morgenmad efter indivi-
duelle ønsker og denne søndag også rundstykker. Der er en god stemning og atmosfære. Vi ser ek-
sempler på beboere, som har behov for synkevenlig kost og andre, som har behov for hjælp og guid-
ning til at indtage den rette mængde mad i forhold til reelt behov. Medarbejderne giver udtryk for, at de 
er opmærksomme på beboernes BMI og derudfra planlægger tiltag i forhold til kosten. Aktuelt for 
weekenden bliver den varme mad leveret fra caféen,(et større køkken i samme bygning som plejecen-
tret). Det er en hjælp for medarbejderne, så de kan bruge ressourcerne i plejen og samværet med be-
boerne. Enkelte beboere dækker bord og til aften sættes pålæg frem, så de beboere der kan smører 
selv. Beboerne roser maden som varieret, velsmagende og veltilberedt. De oplever endvidere, at de 
har muligheden for at komme med ønsker til menuplanen.  
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Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp og støtte, som de har behov for ud fra principperne om 
hjælp til selvhjælp af flinke medarbejdere. Enkelte beboere giver udtryk for, at medarbejderne indimel-
lem kan have travlt, og i den forbindelse udtrykker de omsorg for medarbejderne. Der er enkelte aktivi-
teter at deltage i, så som gudstjeneste, banko og foredrag i caféen. Beboerne oplever at være selvbe-
stemmende og kan vælge til og fra i aktiviteter alt efter interesse og dagsform. Enkelte nævner, at de 
anvender haven og en park i nærheden. 
 
Der er tilknyttet to frivillige, som i samarbejde med en aktivitetsmedarbejder arrangerer en fest med 
smørrebrød og musik, et tiltag som bringer glæde og afveksling i hverdagen. Aktivitetsmedarbejderen 
er til stede to eftermiddage om ugen, hvor beboerne har mulighed for blandt andet en gåtur eller nær-
vær over kaffen. 
 
Der er endvidere tilbud om foddame. frisør og tandlæge 
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår imødekommende, og giver udtryk for, at der er et godt samarbejde. De oply-
ser, at der har været en længere periode med travlhed, som følge af flere beboere med komplekse be-
hov og sygemeldinger fra medarbejderne. Med udgangspunkt i dette, er der lavet en prioriteringsplan 
for opgaver alt efter hvor mange medarbejdere, der er på arbejde. Det er forhold, som lederen er op-
mærksom på og forholder sig til, således at travlhed ikke bliver en kultur for medarbejderne. 
 
På dagen for tilsynet er de 5 medarbejdere på arbejde, hvilket er ifølge det planlagte. Medarbejderne er 
uddannede social-og sundhedsassistenter/hjælpere. Opgaverne er fordelt blandt medarbejderne og det 
er vores indtryk, at der er et godt samarbejde.  
 
I forhold til fokus omkring hygiejne oplyser medarbejderne, at de i plejen anvender handsker og har blik 
for at forebygge infektioner og eventuel smitte. Medarbejderne oplyser, at der aktuelt arbejdes på, at 
anskaffe sig mindre spritflasker til at stå på bordene, hvor måltiderne indtages. Formålet er, at beboer-
ne skal motiveres til spritte deres hænder af inden måltidet. En beboer nævner, at hun ”spritter hæn-
derne af”, når hun dækker bord. 
 
Det er vores indtryk, at medarbejderne har en god forståelse for hverdagsrehabilitering. De prøver at se 
muligheder fremfor begrænsninger, selvom samarbejdet med beboerne kan tage lidt længere tid. De 
har været på Kommunens Mestringskursus og samarbejder med fysio- og ergoterapeut ved behov. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og 
indsatsområder. Samlet set fremstår opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. Vi ser 
enkelte eksempler på, at den rehabiliterende tilgang afspejles i dokumentationen, herunder også sam-
arbejde med en ergoterapeut. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Det er vores indtryk, at der arbejdes forebyg-
gende gennem kendskab til beboerne og pædagogiske tiltag. Der kan være udadreagerende adfærd 
fra beboerne mod medarbejderne. Medarbejdere og leder er opmærksomme på, at det noteres og ef-
terbehandles dels for læring og udvikling af praksis og dels for at sikre medarbejdernes trivsel. 
 
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.  
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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.   
 
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 30. maj 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


