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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Remstruplund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 7. december 2011 fra kl.9.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Remstruplund 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 generelt hører til målgruppen. Det vurderer vi ud fra samta-
le og samvær med beboere, medarbejdere og ledelsen. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at 
beboergruppen nu er kendetegnet ved at have større og andre behov end tidligere, hvorfor til-
pasning af kompetencer og organisering er et udviklingspunkt. Vi vurderer dog, at beboerne får 
den hjælp, støtte og omsorg, som de har behov for 
 

 de fysiske rammer er hyggeligt indrettet og fremstår rene og pæne 
 

 beboerne er tilfredse med maden. De har indflydelse på valget af menu, hvilket de også er til-
fredse med. De giver ligeledes udtryk for, at her er en god omgangstone mellem dem og med-
arbejderne. Det er i overensstemmelse med vores vurdering 

 

 vi får oplyst, at her er et godt samarbejde med de pårørende, og at man her har valgt at opret-
holde bruger- og pårørenderådet, fordi her ikke er en venneforening. Her er kontakt til politisk 
kontaktperson, der deltager i møder og arrangementer. Det svarer til Silkeborg Kommunes poli-
tik på området 
 

 både leder og medarbejdere beretter om en meget hård periode med en del fravær i medarbej-
dergruppen. Der er inddraget eksterne konsulenter, som sammen med medarbejderne og le-
delsen startede” Projekt arbejdsmiljø” i september måned. Vi vurderer, at dette arbejde fortsat 
bør have stor opmærksomhed.  
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 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation generelt er retningsgivende for indsatsen 
beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp, støtte og omsorg, de modtager. Vi foreslår 
dog, at hjælp og støtte til de praktiske opgaver beskrives i døgnrytmeplanerne for at forebygge 
misforståelser 

 

 der er kendskab til reglerne omkring indberetning af magtanvendelse og reglerne mere gene-
relt.  

 
 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er 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. 
 
Ledelsen og medarbejderne oplyser, at beboergruppen nu er kendetegnet ved at have større og andre 
behov end tidligere. Det er dog vurderingen, at beboerne stadig hører til målgruppen. Det vurderer vi 
på baggrund af samtaler og samvær med beboere, medarbejdere og ledelsen.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er lyst, rent og pænt hos beboerne, der fremviser deres lejligheder samt i deres fællesstuer og øv-
rige faciliteter. Fællesstuerne er indrettet hyggeligt og pænt med møbler, der passer til målgruppen. Her 
er fokus på at skabe et hjemligt miljø. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres bolig. 
 
Fællesarealerne i enhederne er indrettet hyggeligt, og indbyder til samvær. Der er køkkenfaciliteter i 
forbindelse med hver enhed/etage, som ligger i tilknytning til fællesstuen. Køkkenet er forholdsvis 
åbent, så alle kan følge med i madlavningen. Vi vurderer dette som væsentligt i forhold til at stimulere 
beboernes sanser og deres mulighed for at skærpe appetitten.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
De beboere, vi taler med, giver alle udtryk for tilfredshed med at bo på Remstruplund. De fortæller, at 
de på alle måder bliver mødt af en omsorgsfuld og engageret medarbejdergruppe, som giver dem en 
god pleje og omsorg, og at de får den hjælp, de har behov for. Alt foregår i en anerkendende og re-
spektfuld dialog. 
 
Maden produceres i boenheden. Beboerne er meget tilfredse med den mulighed, de har for at se og 
dufte, og at maden bliver produceret lige uden for deres bolig. Beboerne fortæller, at de har medindfly-
delse på menuvalg, de er tilfredse med maden og muligheden for samværet under måltiderne.  
 
Her er et godt udvalg af aktiviteter, der tilgodeser mange forskellige behov. Her er gode faciliteter og 
blandt andet mulighed for fysisk træning. Aktivitetstilbud fremgår tydeligt af opslagstavlerne. 
 
Vi får oplyst, at her er et godt samarbejde med de pårørende. Her er et velfungerende bruger-og pårø-
renderåd, som er drivkraften bag de forskellige traditionsrige arrangementer, der bliver afholdt.  Her er 
kontakt til politisk kontaktperson, der deltager i møder og arrangementer. Det svarer til Silkeborg kom-
munes politik på området. 
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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 
 
Arbejdet er organiseret således, at medarbejderne er tilknyttet en enhed, men igennem projekt ar-
bejdsmiljø er det blevet tydeligt, at der er behov for mere samarbejde på tværs af de 3 enheder (eta-
ger)etager. Der er en ret fast vagtplan, hvilket kan være hæmmende for at skabe fleksibilitet i opgave-
løsningen.  
 
Medarbejderne bekræfter, at forskellige relevante kurser og temadage henover året har givet de for-
nødne redskaber, så de oplever sig i stand til at løse de mangeartede behov for omsorg, hjælp og støt-
te, som beboerne har, på kvalificeret vis. 
 
Både leder og medarbejdere fortæller om en meget hård periode med en del fravær.. Der er tilkaldt 
eksterne konsulenter, som sammen med medarbejderne og ledelsen startede ”Projekt arbejdsmiljø” i 
september måned. Vi vurderer, at dette arbejde fortsat bør have megen opmærksomhed.  
 
Der er siden sidst ansat en sygeplejerske. Hun deltager, ligesom lederen i plejen af og omsorgen for 
beboerne.  
 
Medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom med-
arbejdernes indsats er præget af såvel høj faglighed som stort engagement.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Ved gennemgangen af flere beboeres døgnrytmeplaner konstaterer vi, at de er ajourførte og beskri-
vende for den indsats, der ydes gennem hele døgnet. Vi anbefaler at medtage rengøringsniveauet i 
døgnrytmeplanerne, sådan at den helhedsorienterede indsats beskrives. 
 
Døgnrytmeplanerne findes sammen med alle aftaler i beboernes mapper. Resume og status holdes i 
den måned, hvor den pågældende beboer har fødselsdag. 
  
Magtanvendelse 
 
Medarbejderne er bekendt med indberetningspligt, og her er ikke nogen i øjeblikket hvor der anvendes 
magt. Man inddrager demenskonsulent efter behov og der kan gives supervision i særlige tilfælde. 
 
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   

 
Her er ikke yderlige 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 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 30. december 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


