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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Karolinelundscentret, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 11. juli 2011 fra kl. 10.00  
 
 

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

 Her er 25 somatiske pladser, 9 midlertidige pladser og 9 faste pladser for beboere med de-
menslidelser. Aktuelt er alle faste pladser beboet. Det er vores umiddelbare vurdering, at bebo-
erne hører til målgruppen 

 

 her er en stille og rolig stemning i alle enheder. Omkring middagstid samles flere beboere i fæl-
lesskabet, hvor de spiser varm mad sammen. Her er en gennemgående god omgangstone, og 
beboerne giver indtryk af trivsel og velvære 

 

 såvel pårørende som husets Venneforening tager initiativ til at arrangere ture og aktiviteter for 
og med beboerne. Her inddrages også borgere fra lokalmiljøet, hvilket medvirker til at øge be-
boernes mulighed for at bevare og eventuelt udvikle deres netværk 

 

 det er vores indtryk, at beboerne nyder gavn af, at de er bosat i et lokalmiljø, hvor der er traditi-
on for at komme hinanden ved, og hvor alle positivt drager omsorg for og udviser interesse for 
hinanden 

 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje, de modtager, ligesom de 
oplever at medarbejderne har en respektfuld tilgang til samarbejdet med dem. Ligeledes be-
kræfter de, at her er alsidige aktivitetsmuligheder, herunder også gennem deltagelse i praktiske 
opgaver og ADL 
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 her er angiveligt et godt samarbejde med de pårørende. Her afvikles forbesøg i hjemmene hos 
nye beboere for at afstemme gensidige forventninger og sikre en god start for samarbejdet. 
Herudover er der etableret husråd i enhederne, hvor de pårørende er repræsenteret 

 

 medarbejderne giver generelt udtryk for, at de har et velfungerende indbyrdes samarbejde og 
har gode muligheder for at få ekstern faglig sparring ved behov herfor gennem eksempelvis 
demensvejleder og -koordinator  

 

 her er i nogle enheder ønske om mere synlig ledelse og tovholderfunktion i forhold til at sikre et 
fælles fagligt afsæt og værdigrundlag samt muligheder for faglig opkvalificering. Dette tilskrives 
dels det faktum, at den ene leder aktuelt er sygemeldt. Vi har drøftet med lederen, at situationen 
og medarbejdernes trivsel bør vies opmærksomhed 

 

 her er stor forskellighed i kvaliteten, omfanget af og detaljeringsgraden i beboernes døgnrytme-
planer. Vi har drøftet med lederen, at man bør sikre ensartethed i materialet, hvilket også nu i 
sommerperioden er specielt vigtigt henset til inddragelsen af vikarer i opgaveløsningen. Det føl-
ger lederen op på, og det vil vi også gøre ved vores næste tilsyn 

 

 her har ikke været magtanvendelser i indeværende år, og det er vores indtryk, at medarbejder-
nes pædagogiske tilgang til beboerne medvirker til at forebygge konflikter og deraf afledte epi-
soder, hvor magtanvendelser kan blive uundgåelige. 

 
Her leves generelt op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Vi har fulgt op på medarbejdernes samarbejde, afholdelse af faste teammøder og den skriftlige doku-
mentation, hvilket vil fremgå af afsnittene Medarbejderforhold og faglige forudsætninger samt Den 
skriftlige dokumentation. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der udspringer af alder.  
 
Her er 25 somatiske pladser (team 1 og 2), 9 midlertidige pladser (team 3) og 9 faste pladser (team 4) 
for beboere med demenslidelser. Aktuelt er alle faste pladser beboet og her er to tomme pladser i team 
3.  
 
En enkel beboer er under 65 år, og lederen oplyser at denne har fået tilbudt at få udarbejdet en hand-
leplan, jf. SEL bestemmelser herom. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi ud fra samtale 
med beboere, medarbejdere og lederen samt den skriftlige dokumentation. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Tilbuddet er boligmæssigt inddelt i fire Leve Bo enheder, der er indrettet under hensyntagen til beboer-
nes forskellige behov.  
 
I enhederne rettet mod borgere med demenslidelser er der fælles gårdhaver med højbede og blomster. 
Vi får oplyst, at flere af de pårørende er kommet med blomster til haven, som beboerne nu kan nyde 



 

3 
Udført af Hanne Bidstrup og Gitte Drescher Velling 

 

synet og duften af, ligesom man når vejret tillader det gerne spiser ude. I den ene enhed er der bevilget 
penge til yderligere at indrette haven, så den tilgodeser beboernes behov, og her er planer om at op-
sætte en låge mellem enhederne. 
 
De fysiske rammer fremstår lyse, venlige og imødekommende, og her er generelt ryddeligt og rent. Det 
er vores vurdering, at fællesarealerne er indrettet under hensyntagen til beboernes behov og også til-
godeser disse. Her er eksempelvis opsat fotostater af en skov på udgangsdørene i enhederne for bor-
gerne med demenslidelser, hvilket afleder beboerne fra uhensigtsmæssigt at forlade huset i utide. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er der en stille og rolig stemning i alle enheder. Omkring middagstid samles flere beboe-
re i fællesskabet, hvor de spiser varm mad sammen, der er tilberedt i fælleskøkkenerne. Her er en 
gennemgående god omgangstone, og beboerne giver indtryk af trivsel og velvære. 
 
Såvel lederen som medarbejderne oplyser, at beboergruppen objektivt vurderet er mere plejekrævende 
end tidligere. Ligeledes ytrer flere beboere ønske om at komme senere i seng i sommerperioden, hvil-
ket tilskrives de lyse aftener. På denne baggrund har man valgt, at indsætte en ekstra aftenvagt i en 
periode, for at imødekomme beboernes ønsker og behov. Vi får oplyst, at det positivt skaber øget mu-
lighed for samvær og samtaler med beboerne. 
 
Her er etableret en Venneforening, der er initiativtager omkring at planlægge aktiviteter for og med be-
boerne, ligesom her arrangeres ture ud af huset. Herudover pågår der faste aktiviteter og specielle til-
tag som rollatorvask, idrætsdag og indkøb af grøntsager ved lokale gårdejere. Det er vores indtryk, at 
beboerne nyder gavn af, at de er bosat i et lokalmiljø, hvor der er tradition for at komme hinanden ved, 
og hvor alle positivt drager omsorg for og udviser interesse for hinanden.  
 
Arrangementerne og aktiviteterne tager sit udgangspunkt i alsidige ting, der medvirker til at bevare be-
boernes funktionsniveau såvel motorisk som kognitivt. Flere beboere hjælper også til med praktiske 
opgaver som borddækning, skrælning af kartofler med videre, og sætter ifølge det oplyste pris på, at 
have del i ansvaret for at opgaverne løses på bedste vis.  
 
Nogle af aktiviteterne i huset er tilrettelagt i fællesskab for såvel beboerne her som borgerne fra lokal-
området, hvilket også bevirker, at beboerne på denne vis kan fastholde og eventuelt styrke deres net-
værk. 
 
Vi får oplyst, at her generelt er et velfungerende samarbejde med de pårørende. Sygeplejersken og en 
medarbejder er på hjemmebesøg ved nye beboere inden indflytning, for at afstemme gensidige for-
ventninger og sikre en god start ved indflytningen. Herudover er der sammensat husråd, hvor de pårø-
rende forestår grillaftener og andre tiltag til glæde for alle parter.  
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje, de modtager, lige-
som de oplever, at medarbejderne har en respektfuld tilgang til samarbejdet med dem. Ligeledes be-
kræfter de, at her er alsidige aktivitetsmuligheder, herunder også gennem deltagelse i praktiske opga-
ver og ADL. 
 
Lederen oplyser, at man i videst muligt omfang har fokus på at efterleve Leve Bo Miljø konceptet og 
give beboerne en reel oplevelse af, at dette er deres hjem, hvor det skal være rart og trygt at bo.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Karolinelundscentret har organisatorisk to ledere, henholdsvis én til at varetage ledelsen for team 1 og 
2, og en til at varetage ledelsen for team 3 og 4. Pr. 1. marts i år er der startet en ny leder, der grundet 
sygemelding hos den anden leder aktuelt varetager ledelsen i hele huset. Den nye leder oplyser, at 
denne har fået en god modtagelse i huset og oplever en god støtte hos medarbejderne til at finde sine 
ben i det hele. 
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Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres nye leder, som de oplever synlig i huset og me-
get interesseret i medarbejdernes trivsel. I enhederne med borgere med demenslidelser og midlertidige 
pladser giver medarbejderne dog udtryk for, at de savner en leder, der kan være tovholder for gruppen 
i forhold til et fælles fagligt afsæt, et kendt værdigrundlag at arbejde ud fra og beboermæssig sparring 
og vejledning.  
 
Her er faste teammøder hver 14. dag i de somatiske enheder, hvorimod det ikke forefindes i fast form i 
hele huset. Det efterlyses af medarbejderne, hvilket vi har videregivet til lederen ved tilbagemeldingen. 
Herudover efterspørger nogle medarbejdere referater fra møderne, så alle kan holde sig orienteret om 
informationer, beslutninger og nye tiltag, når de ikke har haft mulighed for at deltage i møderne. 
 
Medarbejderne fremstår engagerede i deres samarbejde med beboerne og som udgangspunkt også 
fagligt velkvalificerede til at varetage opgaverne på forsvarlig vis. I enheden med de midlertidige plad-
ser efterspørger medarbejderne yderligere mulighed for faglig opkvalificering, hvilket forekommer rele-
vant henset til komplekse beboerforløb og heraf afledte behov. 
 
Medarbejderne giver samlet set udtryk for tilfredshed med deres indbyrdes samarbejde, hvor de ople-
ver tillid og tryghed i relationerne. De giver dog også udtryk for, at de i forbindelse med kapacitetstil-
pasninger har mange opgaver, der betyder at de i perioder ser sig nødsaget til at nedprioritere den 
skriftlige dokumentation og rengøringen for at sikre, at beboerne får den nødvendige pleje og det per-
sonlige samvær med medarbejderne. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået døgnrytmeplaner for udvalgte beboere i alle enheder, og kan konstatere stor for-
skellighed i detaljeringsgraden af materialet. Hos nogle er der meget fyldestgørende beskrivelser om-
kring handlinger og begrundelser herfor samt beskrivelser over hele døgnet, mens der langt fra er op-
rettet tilstrækkelige beskrivelser hos alle. 
 
I enheden med de midlertidige pladser er der ikke udarbejdet døgnrytmeplan for borgerne. Vi har drøf-
tet med lederen, at man bør sikre ensartethed i materialet, hvilket også nu i sommerperioden er speci-
elt vigtigt henset til inddragelsen af vikarer i opgaveløsningen. Det er lederen enig i og dette følger le-
deren op på. Det vil vi også gøre ved vores næste tilsyn. 
 
I enhederne for borgere med demenslidelser opbevares dokumentationen på medarbejdernes kontorer 
og indskrives elektronisk. I enhederne med somatiske pladser forefindes der tillige udskrevne døgnryt-
meplaner, som beboerne selv opbevarer i egen bolig. Hermed er de sikret information om de tildelte 
ydelser og udmøntningen heraf i praksis, jf. SEL bestemmelser herom.  
 
Magtanvendelse 
 
Her har ikke været magtanvendelser i indeværende år, og det er vores indtryk, at medarbejdernes pæ-
dagogiske tilgang til beboerne medvirker til at forebygge konflikter og deraf afledte episoder, hvor 
magtanvendelser kan blive uundgåelige. 
 
Medarbejderne er bekendte med lovgivningen for området og Kommunens procedure for indberetning 
desangående. Demensvejleder og -koordinator inddrages løbende til supervision og faglig sparring 
samt til at udvikle alternative veje til arbejdet og samværet med beboerne. Her er ifølge vores vurdering 
en god etik omkring beboerne.  
 
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. 
 
Yderligere opfølgning til det kommende tilsynsbesøg   
 
Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer, og her er ikke øvrige 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 alle Leve Bo Enheder og har talt med flere beboere. 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. juli 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


