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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Birkebo Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 13. november 2011 fra kl. 15.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Birkebo Plejecenter. 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. 
 
Ved dette tilsyn har vi særligt haft fokus på beboernes livskvalitet. I dette indgår en vurdering af de ini-
tiativer, der ydes for at fastholde kontakten til og inddrage de pårørende, både generelt og konkret, og 
øvrige initiativer, der samlet set giver beboerne muligheder for at fastholde og evt. styrke deres net-
værk. Det drejer sig således også om tilbud om og omfang af aktiviteter og inddragelse af frivillige.  
 

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 Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnit-
tet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi even-
tuelt også 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.  
 
 
Hovedkonklusioner 
 

 Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer udnyttes så optimalt som muligt i forhold til at tilgo-
dese beboernes behov bedst muligt 

 

 maden tilberedes i køkkenet på Birkebo Plejecenter. Beboerne får varm mad om middagen, og 
de udtrykker tilfredshed med kvaliteten 

 

 det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en tryg hverdag omgivet af engagerede og om-
sorgsfulde medarbejdere. Her er en god omgangstone, og særligt en af medarbejderne forsø-
ger at tilsætte noget humor i hverdagen  

  

 omfanget af inddragelse af frivillige og pårørende er ret begrænset. Her oplyser medarbejderne 
at de af hensyn til enkelte beboere forsøger at begrænse antallet af ”gæster” udefra. Det bør 
man løbende forholde sig til, da andre beboere måske vil kunne profitere af indsatsen 

 

 det er vores vurdering, at medarbejderne har de faglige og menneskelige forudsætninger for at 
varetage beboernes behov 

 

 her er en fast mødestruktur, hvor der både er fokus på fagligheden i opgaveløsningen og trivse-
len i medarbejdergruppen 
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 vi har gennemgået skriftlig dokumentation i form af døgnrytmeplaner og daglige notater. Døgn-
rytmeplanerne er opdaterede og fyldestgørende i beskrivelsen af indsatsen. De daglige notater 
er ligeledes fyldestgørende i forhold til at give vigtige informationer videre   

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her var intet til opfølgning. 
 
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.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samvær og 
samtaler med beboerne, medarbejderne og gennemgang af dokumentationen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer tilgodeser beboernes behov for fællesskab med andre. Der er en hyggelig daglig-
stue med en fjernsynsgruppe, men der er også mulighed for at sidde ved andre borde i dagligstuen. 
Endelig kan man, hvis man har behov for det trække ind i spisestuen.  Her har man i bordopstillingen 
taget højde for beboernes behov og ønsker om socialt samvær under måltiderne.  
 
Da flere af beboerne hører dårligt, er det nødvendigt at lyden fra fjernsynet er meget høj. Derfor bør 
man løbende være opmærksom på om indretningen tilgodeser alles behov. 
 
Rammerne er af ældre dato. Man bør også løbende sikre, at lysindfald mv. tilgodeser de, der har et 
svagt syn. 
 
Da der fornylig har været en tyv på spil i beboernes boliger har man lige i dag valgt at låse alle døre. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Ved tilsynet start er hovedparten af beboerne i færd med at drikke eftermiddagskaffe.  Flere sidder 
sammen ved de små borde, mens andre sidder ved fjernsynet og ser en udsendelse, som de selv har 
valgt. 
 
Kaffen drikkes i en god og hjemlig atmosfære, hvor medarbejderne gør hvad de kan for at tilgodese 
alle. Det er tydeligt, at de gerne vil beboerne. 
 
Vi taler med flere beboere under måltidet og med andre i deres bolig. Der giver udtryk for, at de har det 
godt, om end dagene kan være lange og det kan være svært at finde meningen med dem. 
 
Det er vores indtryk, at indsatsen og samtalerne tager udgangspunkt i det, der giver beboerne mening. 
Her har beskrivelserne af beboernes livshistorie givet mening. Således har fx en beboer en bil, som 
tilses ind i mellem. 
 
Der er meget fokus på at imødekomme den enkeltes ønsker og behov, således at beboerne oplever, at 
de har stor indflydelse på, hvordan deres dagligdag forløber. 
 
Her er ingen pårørende til stede. 
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
De medarbejdere, der er på arbejde er uddannet inden for området og fastansatte. De arbejder som 
hovedregel om aftenen. Det vidner om kontinuitet i opgaveløsningen, om end det vigtigt at sikre, at alle 
altid har en fælles forståelse for den samlede opgaveløsning.  
 
Medarbejderne er meget engagerede og meget glade for deres arbejde. De er meget opmærksomme 
på at tage udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker og omtaler alle beboere meget re-
spektfuldt.  
 
Medarbejderne oplever et godt samarbejde med ledelsen og en god og fast mødestruktur, som sikrer 
en fælles indsats, og der er løbende fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. 
 
De føler sig godt rustet til opgaverne, og de kan, hvis de har brug for det, trække på eksterne samar-
bejdspartnere. 
 
Det er vores indtryk, at der er udarbejdet relevante retningslinjer, som medarbejderne kender og arbej-
der efter. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner. Disse er opdaterede og 
fyldestgørende og giver et retvisende billede af indsatsen. Beboermapperne opbevares i beboernes 
boliger, 
 
Den skriftlige dokumentation i dagligdagen sker elektronisk. Her er alle relevante og vigtige oplysnin-
ger, som skal videregives tydeligt og ordentligt beskrevet.  
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst, at her forekommer magtanvendelser. Har arbejdes forebyggende gennem en pædagogisk 
tilgang, og man inddrager relevante samarbejdsparter i konkrete situationer til faglig sparring, f.eks. 
demenskoordinator. 
 
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. 
 
Yderligere opfølgning til det kommende tilsynsbesøg   
 

 kontakt til og inddragelse af pårørende og andre frivillige borgere. 
 
 

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 fået en rundvisning og har efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere ind-
draget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. 
 
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 15. december 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


