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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 11. maj 2011 fra kl.13.00  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet med tilsy-
net 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 umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen 
 

 det er vores vurdering, at medarbejderne har fokus på at skabe hyggelige og hjemlige rammer, 
der indbyder til ophold i fællesskabet. Ligeledes fremstår rammerne imødekommende for gæ-
ster og pårørende. Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er indrettet i overensstemmelse 
med beboernes behov 
 

 de beboere, vi taler med og møder i fællesskabet giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med 
at bo her. De giver ligeledes udtryk for tilfredshed med den støtte, omsorg og pleje, som med-
arbejderne tilbyder dem, hvilket skaber tryghed for den enkelte. Beboerne giver ligeledes udtryk 
for, at omgangstonen er god, hvilket svarer til vores indtryk 

 

 vi får oplyst, at her er generelt et godt samarbejde med de pårørende. De medinddrages ved 
indflytningssamtalen med det formål at støtte op om videregivelse af relevant information og af-
stemme forventninger vedrørende indsatsen og samarbejdet. Her er man bevidst om de ele-
menter, der knytter sig til indflytningsprocessen, og som kan være med til at sikre et godt sam-
arbejde med og ikke mindst fastholde en kontakt til de pårørende 
 

 samlet set er det vores vurdering, at her initiativer, der understøtter samarbejdet med de pårø-
rende. Ligeledes er det vores vurdering, at de tilbud om aktiviteter, hvor borgere udefra kan del-
tage, giver beboerne muligheder for at fastholde deres netværk 
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 som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne har været på kursus i ”min tid”. De skal fremover 
selv planlægge deres arbejdstid. De ser frem til en positiv effekt af at have fået denne mulighed 
og det ansvar 
 

 det er vores vurdering, at medarbejderne har en engageret og respektfuld tilgang til beboerne, 
samt at deres indbyrdes samarbejde har en positiv afsmittende effekt i beboergruppen, hvilket 
er et godt udgangspunkt for trivsel i hverdagen 

 

 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er retningsgivende for indsatsen 
 

 medarbejderne er bekendt med de gældende regler for området og Kommunens procedure om 
indberetningspligt ved magtanvendelser.  Vi får oplyst, at her foreligger forhåndsgodkendelser. 
Temaet drøftes ofte med det formål at skabe fortsat læring og udvikling med forebyggelse som 
sigte. 

 
 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra forrige tilsyn vil fremgå under punktet 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. Vi får oplyst, at en stor del af beboerne er demente. 
 
Her er et tæt samarbejde med et handicaptilbud omkring en af beboerne, som har særlige behov. Det 
har fået den betydning, at medarbejderne nu har kvalificeret sig til denne opgave også. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
På opslagstavlen hænger relevant og ajourført information. Her er blandt andet opslag over aktiviteter i 
huset samt arrangementer. Blandt aktiviteterne er der blandt andet løvspringstur, film og gudstjeneste. 
 
Her er pænt, ryddeligt og rent på fællesarealerne, samt i de boliger, vi får fremvist af beboerne. 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 gæ-
ster og pårørende i huset. Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er indrettet i overensstemmelse 
med beboernes behov. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er en stille og rolig stemning og atmosfære. Vi kan konstatere, at hovedparten af beboerne har 
valgt at trække sig til egen lejlighed. Under tilsynet breder der sig en duft af nybagte småkager, hvilket 
medvirker til positivt at stimulere beboernes sanser.  
 
De beboere, vi taler med og møder i fællesskabet, giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med at bo 
her. De giver ligeledes udtryk for tilfredshed med den støtte, omsorg og pleje, som medarbejderne til-
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byder dem, hvilket skaber tryghed for den enkelte. Beboerne giver ligeledes udtryk for, at omgangsto-
nen er god, hvilket svarer til vores indtryk. 
 
Vi får oplyst, at her er generelt et godt samarbejde med de pårørende. De medinddrages ved indflyt-
ningssamtalen med det formål at støtte op om videregivelse af relevant information og afstemme for-
ventninger til gavn for beboeren. Ligeledes afholdes der opfølgningssamtaler med de pårørende, hvil-
ket efter vores opfattelse er med til at sikre et godt samarbejde, og ikke mindst fastholde kontakten til 
de pårørende. 
 
Efter at bruger- og pårørenderådet er nedlagt er en frivillig fra Ældrerådet og én kontaktperson inviteret 
til at deltage i et nært forestående husmøde med beboerne. Der afvikles møder jævnligt, ca. en gang 
om måneden, hvor også pårørende inviteres til at deltage. Dagsorden afhænger af beboernes ønsker 
og behov, fx har her været fokus på brug af høreapparater, hvordan disse håndteres og hvordan der 
skaffes batterier. Alt sammen tiltag der medvirker til en helhedsorienteret indsats og medvirker til livs-
kvalitet for beboerne. 
 
Her er et bredt udvalg af aktiviteter som bankospil, gymnastik, udflugter med mere Vi får oplyst, at fire 
gange om ugen kommer en aktivitetsmedarbejder og forestår aktiviteter, i hvilke borgere udefra delta-
ger i. Det er med til at skabe mulighed for at udvikle og fastholde sociale netværk. Ligeledes får bebo-
erne mulighed for at følge med i forhold i lokalområdet. Pensionistforeningen afholder arrangementer 
på Malmhøj, som beboerne ligeledes er velkomne til at deltage i. Derudover fejres kulturelle traditioner 
som jul, påske med videre. 
 
Der er endvidere tilknyttet frivillige til stedet. Til sommer er der et arrangement, hvor beboerne inviteres 
til kaffe i fire forskellige hjem. Tiltag der understøtter beboernes fysiske og psykiske velvære samt soci-
ale samvær indbyrdes. 
 
Samlet set er det vores vurdering, at her initiativer, der understøtter samarbejdet med de pårørende. 
Ligeledes er det vores vurdering, at her er relevant tilbud om aktiviteter, som også giver beboerne mu-
ligheder for at fastholde deres netværk.  Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en tryg hverdag. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Overordnet er det vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer imødekommer beboernes behov. 
Medarbejderne oplyser, at her er gode muligheder for at ajourføre eller tilegne sig ny viden efter behov. 
Flere medarbejdere var på demenskursus, forflytnings- og kostkursus. Her afholdes MU-samtaler. 
 
Her er et positivt samarbejde med ledelsen og på tværs af enhederne, hvilket er et vigtigt element til at 
skabe en god stemning og atmosfære. 
 
Her arbejdes efter Silkeborg Kommunes overordnede retningslinjer vedrørende fravær.  
 
Som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne har været på kursus i ”min tid”. De skal i gang med at 
planlægge deres egen arbejdstid. Her er nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre ensartede spilleregler 
for blandt andet fordeling af helligdage. Medarbejderne ser frem til den positiv afsmittende virkning. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne har en engageret og respektfuld tilgang til beboerne, samt at 
deres indbyrdes samarbejde har en positiv afsmittende effekt i beboergruppen, hvilket er et godt ud-
gangspunkt for trivsel i hverdagen. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner. Vi får oplyst, at de har haft 
en udviklingskonsulent, som er kommet med råd og vejledning i, hvorledes døgnrytmeplanerne kan 
optimeres. De opdateres en gang om året. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er 
retningsgivende for indsatsen. 
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Magtanvendelse 
 
Medarbejderne er bekendt med de gældende regler for området og Kommunens procedure om indbe-
retningspligt ved magtanvendelser.  Vi får oplyst, at her foreligger forhåndsgodkendelse på en træde-
måtte. Vi får oplyst, at temaet ofte drøftes med det formål at skabe fortsat læring og udvikling med hen-
blik på forebyggelse. 
 
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   
 
Tilsynet har ikke yderligere kommentar og her er intet 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 efter individuel aftale 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 30. maj 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


