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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter. Generelt er formå-
let 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 

 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den støtte, omsorg og pleje, de modta-
ger. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejderne behandler dem i en god og respektfuld to-
ne, hvilket er med til at give livskvalitet. Det er også vores vurdering, at beboerne tilbydes en 
tryg hverdag, og at medarbejderne møder dem med empati 
 

 det er vores vurdering, at beboerne generelt hører til målgruppen af ældre. Det vurderer vi på 
baggrund af samvær og samtaler med beboere, medarbejdere og ledelse og gennemgang af 
skriftlig dokumentation. Vi har været rundt i 6 af de 8 enheder. Vi vil ved næste tilsyn koncentre-
re os om de midlertidige pladser 

 

 her er siden forrige tilsyn taget nye boenheder i brug, sådan at her i alt bor 88 beboere fordelt 
på 8 enheder og i 8 team. Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formå-
let. Omgivelserne fremstår pæne og rene. Der er et hjemligt miljø og en god atmosfære. Der er 
få udfordringer i nogle enheder med, at nyde udsigten og dagslyset, her kan efter vores vurde-
ring tænkes ud i ommøblering 

 

 frivillige netværk og aktivitetstilbud medvirker til at styrke sundhed og trivsel gennem forskellige 
former for fællesskab i hverdagen. Der er initiativer, som medinddrager pårørende, med det 
formål at tilgodese beboernes behov for sociale netværk og dialog. Der er planer om at med-
inddrage beboerne i beslutninger gennem husmøder i det nye år, det følger vi op på.  Det sva-
rer overordnet til kommunens intentioner på området 
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 her er et velfungerende samarbejde mellem de tre lokalledere og medarbejdere med fokus på 
at udvikle den omsorgsmæssige og sundhedsfaglige indsats og praksis. Gennem en fast mø-
destuktur sikres medarbejderne information og muligheder refleksion over daglig praksis. Det 
medvirker til at kvalificere indsatsen. Det er man bevidst om her 
 

 den skriftlige dokumentation er ajourført og retningsgivende for indsatsen. Vi anbefaler at tilrette 
skabelonerne sådan, at information om den praktiske hjælp som fx rengøring og tøjvask beskri-
ves, således at beboerne er informeret om den hjælp, de er stillet i udsigt og kan forvente 
 

 her er aktuelt ingen magtanvendelser. Vi kan konstatere, at her en god forståelse for at efterle-
ve retningslinjerne for magtanvendelse og indberetning, og for forebyggelse af uhensigtsmæs-
sige situationer 

 
Her leves generelt op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke noget til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker med brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der udspringer af alder. Her er beboere fra 65 år og opefter. Flere har behov for 
særlig støtte og omsorg, der udspringer af demenslidelser.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne generelt hører til målgruppen af ældre. Det vurderer vi på bag-
grund af samvær og samtaler med beboere, medarbejdere og ledelse og gennemgang af skriftlig do-
kumentation. Vi har været rundt i 6 af de 8 enheder. Vi vil ved næste tilsyn koncentrere os om de mid-
lertidige pladser. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er pænt, ryddeligt og rent på fællesarealerne samt i de af beboernes boliger, som beboerne frem-
viser for os. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne har fokus på at skabe hyggelige og hjemlige rammer, der 
indbyder til ophold i fællesskabet. Ligeledes fremstår rammerne meget imødekommende og hyggelige 
for gæster og pårørende. 
 
Fællesskaberne benyttes meget til samvær i forbindelse med måltiderne. Ligeledes iværksættes aktivi-
teter i enhederne gennem de daglige små gøremål, ud fra beboernes dagsform og formåen. På fælles 
opslagstavler hænger der information om aktiviteter og arrangementer. Der er tæt samarbejde med fri-
villige og venneforeningen. 
 
Ved indgangen i centerbygningen er der en skiltning og en oversigt over enhederne. I de enkelte huse 
findes en oversigt over beboerne og navn på teamet. Det giver et godt overblik for besøgende i huset. 
 
Her ses også en oversigt over, hvem der er politisk kontaktperson. Ligeledes ses et årshjul over aktivi-
teter, denne information ses ved alle boenheder. 
 
Beboerne udtrykker tilfredshed med deres lejligheder og er tilfredse med at bo på Gødvad Plejecenter. 
Også selv om ikke alle beboere har valgt stedet, idet de er flyttet fra steder der er lukket ned. 
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De omsorgsmæssige forhold 
 
Den omsorgsmæssige tilgang til beboerne tager afsæt i relationsarbejdet og den gode omsorg efter 
Tom Kitwood, hvor man har øje for mennesket som helhed og de ressourcer, den enkelte har. Medar-
bejderne yder støtte og omsorg, således at beboerne får redskaber til at hjælpe sig selv og bevare de-
res selvstændighed. Det sker efter ADL-principperne og svarer til principperne bag levebo tanken. 
 
Det er tanken at Blomstermodellen af Tom Kitwood implementeres i alle enheder med tiden. 
 
Vi kan konstatere, at det er de små daglige gøremål, som i hverdagen udgør aktiviteterne fx borddæk-
ning og afrydning i forbindelse med måltiderne. Der er i en af enhederne dækket særlig flot bord i an-
ledning af fødselsdage, hvor en af beboerne fylder 100 år. Her gøres i det hele taget meget for at mar-
kere forskellen på dagene, også weekends og helligdage. Det forhold, at der også skabes forventnin-
ger, giver livskvalitet. 
 
I den store fælles sal pågår aktivitet i form af forberedelse til julefrokost for beboere, pårørende, perso-
nale, frivillige og ledere til aften, det er medarbejderne fra aktivitetsdelen, der er ansvarlige.  
 
Der tilrettelægges aktiviteter og tilbud på tværs af enhederne.  Der er sang og banko, som varetages af 
frivillige fra lokalområdet. Det medvirker til at styrke netværk, samvær og meningsfyldte aktivitetstilbud 
og dermed skabe livskvalitet og merværdi for beboerne. 
 
Den politiske kontaktperson har deltaget i indvielsen. Den politiske kontaktperson skal tjene som binde-
led og samarbejde med det politiske system samt medvirke til dialog og sikre brugerindflydelse. Som 
noget nyt påtænkes afholdt husmøder med det formål, at sikre beboerne indflydelse på hverdagslivet 
og det, der giver mening for den enkelte. Det svarer til Silkeborg Kommunes intentioner på området. 
Det følger vi op på ved det kommende tilsyn. 
 
Medarbejderne oplyser, at her er et godt samarbejde med de pårørende, hvor det er aktuelt og giver 
mening. 
 
Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, omsorg og pleje de modtager. Ligeledes giver de 
udtryk for, at dialogen foregår i en god og respektfuld tone. Det er i overensstemmelse med vores vur-
dering og medvirker til livskvalitet for beboerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere og køkkenassistent. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejds-
forhold og det tværfaglige samarbejde, som medvirker til at kvalificere den faglige sparring og dermed 
indsatsen. 
 
Her har været afholdt temadage inden indflytning for medarbejderne i de nye enheder. Netop for at ry-
ste medarbejderne sammen og skabe retning. På den måde har man på stedet arbejdet konstruktivt 
med, at skabe ejerskab og en kultur der skal tjene som fastholdelse af principperne bag levebo tanken. 
Indflytning og intentioner er forløbet godt, og processen påtænkes videreført med, at implementere 
blomstermodellen fra de ”gamle” enheder.  
 
I enheden for de midlertidige pladser pågår for tiden omlægning af strukturen, så den tilpasses og ju-
stres i forhold til de behov fremtidens krav stiller. Det vil vi følge op på næste gang. 
 
Medarbejderne fra de ældste enheder oplever, at arbejdet efter faste rammer i form af blomstermodel-
len medvirker til kvalitet og højner fagligheden og ikke mindst ens tilgang, som kommer beboerne tilgo-
de. 
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Her er et velfungerende samarbejde mellem de tre lokalledere og medarbejdere med fokus på at udvik-
le den omsorgsmæssige og sundhedsfaglige indsats og praksis. Gennem en fast mødestruktur sikres 
medarbejderne information og muligheder for refleksion over daglig praksis og uddannelse kvalificerer 
indsatsen. Det er man bevidst om her. 
 
Vi får oplyst af ledelsen, at her på det sidste har været lidt sygefravær. Det er der fokus på, at medar-
bejderne har oplevet sig presset i opgaveløsning specielt i aftenvagten. Det er ledelsen bevidste om. 
 
Her er tilbud om og fokus på udvikling og uddannelse, hvilket blandt andet styrker trivslen. Desuden 
medvirker det til at kvalificere medarbejderne til fremtidens krav og opgaver.  
 
Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne inddrager eksterne samarbejdspartnere og kom-
munens konsulenter i relevant omfang. Her er desuden demens nøgleperson og et tæt samarbejde 
med demenskonsulent og visitator. 
 
Medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom med-
arbejdernes indsats er præget af såvel høj faglighed som stort engagement og vedholdenhed. Det er 
vores opfattelse, at arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst mulig. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner i omsorgssystemet og i be-
boernes mapper. Vi kan konstatere, at de generelt er handlingsanvisende og retningsgivende for ind-
satsen. Alle beskrivelser af indsatsen er opdaterede. 
 
Det er vores opfattelse, at man med fordel kan synliggøre omfanget af tilbud om rengøring og tøjvask 
jf. lovgivningen på område. 
 
For at sikre beboerne information om omfanget af hjælpen tilgår der kopi til beboerne af døgnrytmepla-
nen. Beboeren og eventuelt dennes pårørende har krav på indsigt i, hvilken hjælp beboeren er tildelt, 
således at de har mulighed for at vurdere, om hjælpen er i overensstemmelse med Kommunens ser-
viceniveau på området. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer ikke aktuelt magtanvendelser. Vi kan konstatere, at her en god forståelse for at efter-
leve retningslinjerne for magtanvendelse og indberetning. 
 
Her er et godt samarbejde med kommunes demenssygeplejerske, og der arbejdes således forebyg-
gende med at undgå såvel omsorgssvigt og magtanvendelse, ligesom man tager situationer op på mø-
derne med fokus på læring. 
 
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   
 

 der er ikke yderligere til opfølgning 
 
 

Formål og fremgangsmåde   
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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 er selv gået rundt og har efter individuel aftale talt med flere beboere, opholdt os i fællesskabet. Vi 
har endvidere inddraget 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 12. december 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


