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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 16. maj 2011 fra kl. 12.00  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter. 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. 
 
Fokus ved tilsynene i 2011 vil særligt være 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. Her er plads til 24 beboere, og her er 
aktuelt én ledig plads 

 

 Kragelund Plejecenter er et nyere byggeri med lyse og luftige rammer. Indretningen er stilfuld, 
og på gangene er der ophængt store fotostater med motiver fra lokalområdet. Vi får oplyst, at 
disse positivt inviterer til samtaler beboerne imellem, der vækker minder fra livet udenfor Pleje-
centret 

 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer er indrettet på en måde, der skaber alsidige aktivi-
tets- og træningsmuligheder for beboerne, ligesom flere borgere fra lokalområdet har sin gang i 
husets café. Dette udgør sammen med Venneforeningen og flere besøgsvenner et udefrakom-
mende netværk for beboerne, der bibringer dem input, stimulerer og understøtter deres sociale 
omgang med andre 

 

 beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med at bo på Kragelund Plejecenter, hvor de oplever 
at såvel boligforholdene som den hjælp, støtte og omsorg medarbejderne tilbyder, modsvarer 
deres behov 

 

 her er et bredt udvalg af og prioritering af aktiviteter for beboerne, der medvirker til at bevare de-
res motoriske, kognitive og sociale færdigheder   
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 vi får oplyst, at her er et velfungerende samarbejde med de pårørende. Medarbejderne oplyser, 
at de nyligt har fået ros fra flere pårørende fordi de tager sig tid til at informere, rumme de pårø-
rendes oplevelser og tale omkring beboernes forhold 

 

 medarbejderne giver udtryk for stor tilfredshed med deres samlede arbejdsforhold, herunder de-
res indbyrdes samarbejde og samarbejdet med lederen. Medarbejderne giver ligeledes udtryk 
for, at gruppen positivt er sammensat af både nyuddannede og erfarne medarbejdere, hvilket 
skaber en god dynamik og udvikling i samarbejdet 

 

 som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne har været på et kursus omkring den anerken-
dende tilgang til og kommunikation med hinanden, hvilket de oplyser, har skærpet deres forstå-
else for vigtigheden af, at italesætte deres tanker og oplevelser med hinanden i forskellige ar-
bejdssituationer 

 

 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation generelt er opdateret, fyldestgørende og 
retningsgivende for medarbejdernes indsats og opgaveløsning med beboerne 

 

 her har ikke nyligt været magtanvendelser, og medarbejderne udviser en god forståelse for de-
res tilgang til beboerne, hvor faglige drøftelser, vidensdeling og opmærksomhed omkring eget 
kropssprog er medvirkende faktorer til at forebygge, at behovet herfor opstår. 

 
 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Vi har fulgt op på implementeringen af et kursus vedrørende den anerkendende tilgang til arbejdet, 
hvilket vil fremgå af afsnittet Medarbejderforhold og faglige forudsætninger. 
 
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 24 pladser, hvoraf én aktuel er ledig, da en beboer gik bort ugen før tilsynet. Beboerne er i alde-
ren fra først i 70’erne til 101 år.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. 
  
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Kragelund Plejecenter er et nyere byggeri med lyse og luftige rammer. Indretningen er stilfuld, og på 
gangene er der ophængt store fotostater med motiver fra lokalområdet. Vi får oplyst, at disse positivt 
inviterer til samtaler beboerne imellem, der vækker minder fra livet udenfor Plejecentret.  
 
Beboerne bor fordelt i to enheder med 12 boliger i hver. Beboerne har toværelses boliger med en lille 
terrasse, og adgang til fælles køkken- og opholdsstue. I en bolig, som en beboer fremviser for os, er 
der ophængt en tavle med plan for ugens gøremål og aktiviteter. Af planen fremgår det, at pågældende 
beboer blandt andet modtager træning ved fysioterapeuten og ugentligt cykler ture i lokalområdet med 
en medarbejder på tilbuddets parallelcykel. Adspurgt bekræfter beboeren, at de planlagte ting også fø-
res ud i livet. 
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Her forefindes også fællesfaciliteter i form af en café, hvor der to gange om ugen kommer en kogekone 
og laver mad, som såvel beboerne som borgere fra byen kan købe. Her afholdes ligeledes forskellige 
arrangementer, hvor beboerne kan møde andre (og eventuelt tidligere venner og bekendte) og bevare 
eller udvide deres netværk. 
 
Herudover er der indrettet et træningslokale med diverse motionsmaskiner, gangbarre, ribbe, massa-
gebriks med videre, som beboerne frit kan benytte. De får tilbudt introduktion til brug af redskaberne af 
et tilknyttet fysioterapeut, der kommer fast i huset hver uge. Som et nyt tiltag er her også indrettet et 
computerrum, hvor beboerne kan få undervisning i brug af internettet med videre. Et tiltag der medvir-
ker til at integrere beboerne i den interaktive verden, som også er en del af hverdagen for mange i dag. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer på tilsyn, er beboerne samlet omkring middagsmaden i fællesrummene. Her er en stil-
le og rolig stemning og atmosfære, og medarbejderne sidder med omkring bordet under afvikling af 
måltidet.  
 
Her er ansat en køkkenmedarbejder, der tilbereder maden til beboerne i de to køkkener i fællesrum-
mene. Som opfølgning får vi oplyst, at her nu kun er én køkkenmedarbejder mod tidligere to. Derfor 
tilberedes maden hver 14. dag på skift i enhederne, hvilket stimulerer beboernes sanser og skaber 
duftmæssige oplevelser. Det medvirker til hjemlig hygge og skærper beboernes appetit. 
 
I en af enhederne er bordene i fællesstuen udsmykket med forskellige udklip, fotos og artikler, der er 
lagt ud under en gennemsigtig plastikdug. Her forefindes blandt andet en avisartikel, der beskriver nog-
le af beboernes udflugt til et ølsmagnings-arrangement i området, ligesom her er flere fotos af beboer-
ne. Vi får oplyst, at dette kreative påfund giver anledning til flere samtaler beboerne imellem.    
 
Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med at bo på Kragelund Plejecenter, hvor de oplever at såvel 
boligforholdene som den hjælp, støtte og omsorg medarbejderne tilbyder, modsvarer deres behov.  
 
På tavler i fællesskabet er der ophængt aktivitetsopslag, hvoraf det fremgår hvad den kommende må-
ned har af forskellige tilbud. I maj er der eksempelvis planlagt sangaften med stedets Venneforening, 
beboer og personalefest, fredagscafé, musik og bevægelse med deltagelse af børnehavebørn, lotteri-
spil og modeopvisning. Her er således tilbud om aktiviteter der stimulerer, understøtter og medvirker til 
at bevare beboernes motoriske, kognitive og sociale færdigheder. Herudover fremgår det af beboernes 
døgnrytmeplaner, at nogle hjælper til med praktiske opgaver i huset efter lyst og formåen. 
 
En beboer fortæller om grupperne Kun for piger og Kun for mænd. Sidstnævnte opstartet af nogle be-
boere og med deltagelse af flere borgere fra lokalområdet. Her er der samling en gang om ugen, hvor 
der spilles kort, snakkes og udveksles meninger og holdninger. Angiveligt i hyggeligt forum, som de 
mandlige beboere har stor glæde af. 
 
Vi får oplyst, at her er et velfungerende samarbejde med de pårørende. Medarbejderne oplyser, at de 
nyligt har fået ros fra flere pårørende fordi de tager sig tid til at informere, rumme de pårørendes ople-
velser og tale omkring beboernes forhold.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne har en tryg og indholdsrig dagligdag, hvor udbuddet af aktiviteter 
spænder bredt, ligesom udefrakommende besøgsvenner, børnehavebørn og øvrige borgere fra lokal-
området medvirker til at skabe et dynamisk hus, hvor beboerne kan bevare og/eller udvide deres net-
værk, og på det ene eller andet niveau deltage i tilbuddene efter lyst og formåen.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er der ti medarbejdere i dagvagt udover elever og studerende. Normeringen denne dag 
bevirker positivt tid til stille samvær og nærvær med beboerne. Medarbejderne er meget imødekom-
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mende og fortæller gerne om deres arbejdsplads og samarbejdet med beboerne, ligesom de indbyrdes 
koordinerer indsatsen, så der er god tid til at tale med tilsynet.  
 
Som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne i december 2010 var på et kursus omkring den aner-
kendende tilgang til og kommunikation med hinanden, hvilket de oplyser, har skærpet deres forståelse 
for vigtigheden af, at italesætte deres tanker og oplevelser med hinanden i forskellige arbejdssituatio-
ner. De oplyser i den forbindelse, at det medvirker til at forebygge sure miner og unødig irritation, så 
omdrejningspunktet og energien rettes mod kerneopgaverne med beboerne. Det kommer alle parter til 
gavn. 
 
Medarbejderne giver udtryk for stor tilfredshed med deres samlede arbejdsforhold, herunder deres ind-
byrdes samarbejde og samarbejdet med lederen. Medarbejderne giver ligeledes udtryk for, at gruppen 
positivt er sammensat af både nyuddannede og erfarne medarbejdere, hvilket skaber en god dynamik 
og udvikling i samarbejdet. De oplever hinanden som en god sparring og er gode til at hjælpe hinan-
den. Under samtalen med tilsynet giver medarbejderne udtryk for og indtryk af en meget positiv tilgang 
til opgaveløsningen, hvilket angiveligt medvirker til at skabe et rart miljø for beboerne. 
 
Medarbejderne oplyser, at flere også ses i fritiden, og at her generelt er stor omsorg for hinanden. Det 
medvirker også til at skabe trivsel i arbejdssituationer. 
 
Medarbejderne fungerer som én samlet gruppe, til trods for at huset indretningsmæssigt er inddelt i to 
enheder. Medarbejderne mødes hver dag til et morgenmøde, hvor de fordeler opgaverne imellem sig, 
hvilket medvirker til at sikre, at beboerne modtager den nødvendige hjælp og pleje. 
 
Herudover er der en fast mødestruktur i form af et månedligt personalemøde og ugentlige summemø-
der, hvor lederen også deltager. De jævnlige drøftelser medvirker ifølge medarbejderne til, at indsatsen 
løbende justeres og tilpasses beboernes behov. Lederen oplyser ved tilbagemeldingen, at her skal af-
holdes medarbejderudviklingssamtaler i løbet af året.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af udvalgte beboeres døgnrytmeplaner. Disse 
opbevares dels i en samlet mappe på medarbejdernes kontor, dels i en informationsbog i beboernes 
egne boliger. Sidstnævnte medvirker til at sikre beboerne indsigt i udmøntningen af den hjælp de er 
bevilget. 
 
Materialet fremstår generelt opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for medarbejdernes indsats 
og opgaveløsning med beboerne. Enkelte døgnrytmeplaner bør opdateres, så beskrivelserne heri også 
afspejler det aktuelle behov. Medarbejderne oplyser i denne forbindelse, at de er i færd med at revidere 
dem. 
 
Magtanvendelse 
 
Her har ikke nyligt været tilfælde af magtanvendelser, og medarbejderne er bekendte med gældende 
vejledning for området og Kommunens procedure omkring indberetning desangående.  
 
Medarbejderne oplyser, at deres faste mødestruktur medvirker til løbende orientering og drøftelser ved-
rørende deres tilgang til eksempelvis demente borgere. Dette med henblik på erfaringsudveksling og 
læring. Ligeledes udviser medarbejderne en god forståelse for, at nogle beboere har behov for person-
kontinuitet i kontakten og er følsomme overfor medarbejdernes kropssprog. Det er der opmærksomhed 
omkring, hvilket også har et forebyggende sigte i forhold til at minimere/undgå magtanvendelser.   
 
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.  



 

5 
Udført af Hanne Bidstrup og Gitte Drescher Velling 

 

 
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 begge afdelinger og har opholdt os med beboerne i fællesskabet, hilst på enkelte 
og talt individuelt med andre beboere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det persona-
le, 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 25. maj 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


