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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 12. september 2011 fra kl. 10.30 
 

 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs 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 
  

 Som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at der er fulgt op på vores anbefalinger  
 

 det er vores vurdering, at beboerne tilhører målgruppen, hvilket vurderes ud fra samtaler og 
samvær med dem, samt samtaler med medarbejdere og ledelse 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet. Omgivelserne fremstår 
pæne og rene.  Der er et hjemligt miljø og en god atmosfære 

 

 beboere og pårørende udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte de modtager 
 

 det er vores vurdering, at beboerne tilbydes den individuelle støtte, de har behov for, for at ved-
ligeholde deres færdigheder. Støtten gives på en måde præget af stor respekt, forståelse og 
medinddragelse af den enkelte beboers aktuelle behov og forudsætninger 

 

 her er tilknyttet frivillige fra lokalområdet, der jævnligt medvirker til at skabe netværk og aktivi-
tetstilbud for beboerne. Det medvirker til at styrke sundhed og trivsel gennem forskellige former 
for fællesskab i hverdagen. Her er desuden fokus på hverdagslivet i boenhederne. Det svarer 
overordnet til Kommunens intentioner på området 
 

 her er iværksat initiativer, der medinddrager såvel pårørende og politisk kontaktperson. Formå-
let er at tilgodese beboernes behov for sociale netværk og dialog med det politiske system og 
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dermed mulighed for brugerinddragelse. Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en tryg 
hverdag, det medvirker til livskvalitet 

 

 medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom med-
arbejdernes indsats er præget af stort engagement og vedholdenhed. Det er vores opfattelse, at 
arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst mulig 

 

 her er et velfungerende samarbejde ledelse og medarbejdere imellem og fokus på at udvikle 
den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats og praksis på stedet. Her er løbende fokus på 
prioritering af opgaverne 
 

 det er vores vurdering, at her også løbende er fokus på faglig udvikling blandt andet gennem 
tværfagligt samarbejde og kompetenceudvikling 
 

 den skriftlige dokumentation er ikke ajourført. Det er man på stedet opmærksom på og arbejder 
på en løsning. Vi anbefaler at tilrette skabelonerne, sådan at den praktiske omsorg i form af 
rengøring, indkøb og vasketøj beskrives som en del af serviceniveauet, svarerende til lovgiv-
ningen på området 
 

 her har ikke været magtanvendelser på det seneste. Vi kan konstatere, at her en god forståelse 
for at efterleve retningslinjerne for magtanvendelse og indberetning 

 
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 de fysiske rammer, den tidligere renovering og standarden for rengøring. Renoverin-
gen er nu færdig, og der er rent og pænt overalt. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker med brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der udspringer af alder. De er i alderen fra 53 år og opefter, og man er opmærksom 
på forskellige behov i beboergruppen. Her er flere med demenslidelse og nogle med svækket hukom-
melse. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne samlet set hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af 
samvær og samtaler med beboerne, medarbejdere og ledelse. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er pænt, ryddeligt og rent på fællesarealerne samt i de af beboernes boliger vi ser. 
 
De midlertidige pladser er ombygget til to faste stuer. Her er nu 31 lejligheder og 33 beboere, hvoraf 
der er to ægtepar. 
 
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 i huset.  
 
Fællesskaberne benyttes meget til samvær i forbindelse med måltiderne. Ligeledes foregår der aktivite-
ter i boenheden gennem de daglige små gøremål.  
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Beboerne udtrykker tilfredshed og glæde ved at bo her. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Den omsorgsmæssige tilgang til beboerne tager afsæt i relationsarbejdet, hvor man har øje for menne-
sket som helhed og de ressourcer den enkelte måtte have. Medarbejderne yder støtte og omsorg, så-
ledes at beboerne får redskaber til at hjælpe sig selv gennem ADL og den pædagogiske tilgang.  
 
Man har på stedet meget fokus på, hvad der er værdifuldt for den enkelte beboer og deres pårørende. 
Således afholdes hjemmebesøg inden indflytning. Der er indflytningssamtale og opfølgende samtale 3 
måneder efter indflytning.  Tiltag der tilsammen medvirker til at afstemme forventninger og medvirker til 
livskvalitet. 
 
Vi kan konstatere, at det er de små daglige gøremål, der i hverdagen udgør aktiviteterne, fx  borddæk-
ning og afrydning for de beboere som formår det. 
 
Der foregår aktivitet og tilbud i en anden form end tidligere. Nu er det frivillige, der støtter op med be-
søg og fx en ugentlig blomstergruppe og mandegruppe. Der er gymnastik et par gange om ugen ledet 
af en medarbejder. Der var fælles samling og gymnastik på tværs af enhederne under afvikling af tilsy-
net.  
 
Det er formålet at styrke netværk, samvær og aktivitet mellem frivillige og beboerne, og det er lykkedes 
godt på Sejs Plejecenter. Det medvirker tilsammen til at udvikle og finde meningsfyldte aktivitetstilbud 
til beboerne. Der er tilbud om ture ud af huset og individuelle indkøbsture i lokalområdet. Der ses op-
slag over tilbud over det næste halve år.  
 
Beboerne udtrykker tilfredshed med niveauet for aktiviteter og andre tilbud. 
 
Medarbejderne oplyser, at her er et godt samarbejde med pårørende, hvor det er aktuelt og giver me-
ning. Det svarer til det de pårørende oplever og oplyser os om. 
 
Som noget forholdsvis nyt afholdes der fælles husmøde for beboere og deres pårørende i hver boen-
hed 3 gange om året og en gang årligt på tværs af hele huset. Her tages relevante emner op i fælles-
skabet 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. 
 
Her er en  politisk kontaktperson. Dette system erstatter bruger- og pårørenderådene og skal tjene som 
samarbejde mellem det politiske system og medvirke til dialog og sikre brugerindflydelse. Der er afvik-
let møde, og der ses opslag med billede og navn af politiks kontaktperson. 
 
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 
 
Medarbejderne er tilknyttet en boenhed og arbejder i teams. Man har fokus på samarbejdet på tværs i 
huset som en enhed, hvilket øger fleksibiliteten og kendskabet til alle beboere. Her er en god kultur og 
ensartet tilgang til samarbejdet i hverdagen. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med strukturen og 
organiseringen af arbejdet. Man arbejder i skiftende vagter. 
 
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere og køkkenassistent. Man deler en sygeplejerske med et andet plejecenter. Medar-
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bejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold og det tværfaglige samarbejde, som 
medvirker til at kvalificere den faglige sparring og dermed indsatsen.  
 
Her er fokus på at skabe udvikling og læring gennem kompetenceudvikling. Der har været afviklet et 
forandringskursus for alle, og der er tilbud om grundforløb og efteruddannelse af forskellig karakter i 
fremtiden. Det er særlig vigtigt i en tid, hvor der sker budgetjusteringer. Det er man opmærksom på her. 
Det medvirker også til at styrke de faktorer, der har positiv indflydelse på arbejdsvilkår og trivsel. Desu-
den medvirker det til at kvalificere medarbejderne til fremtidens krav og opgaver. 
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de har et godt og konstruktivt indbyrdes samarbejde og en god dia-
log med ledelsen. De oplever, at de får den nødvendige støtte og opbakning fra ledelsen og bliver til-
delt ansvar, hvilket medvirker til at skabe trivsel og arbejdsglæde. 
 
Her pågår et godt og tværfagligt samarbejde med demenskoordinator, ergo- og fysioterapeuter og an-
dre faglige ekspertiser på området blandt andet omsorgstandplejen, mobil optik, fodterapeut, frisør og 
høreomsorg. Det medvirker til at sikre en god faglig indsats. Det kommer beboerne tilgode. 
 
Vi får oplyst af ledelsen, at her ikke er langtidssygdom, og at sygefraværet ikke er så stort. Her er stabi-
le medarbejdere. 
 
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 samarbejdesbøgerne. Vi 
kan konstatere, at der er brug for en ajourføring af døgnrytmeplanerne, så de bliver handlingsanvisen-
de og retningsgivende for indsatsen. Det er man på stedet opmærksom på og arbejder på en løsning. 
Vi anbefaler at tilrette skabelonerne, sådan at den praktiske omsorg i form af rengøring, indkøb og va-
sketøj beskrives som en del af serviceniveauet, svarerende til lovgivningen på området. 
 
Kvalitetsstandarden er justeret og ajourført i 2011, det svarer til kravene om årlig justering.  
 
For at sikre beboerne information om omfanget af hjælpen, bør beboerne modtage kopi af døgnrytme-
planen. Beboeren og eventuelt dennes pårørende har krav på indsigt i, hvilken hjælp beboeren er til-
delt, således at de har mulighed for at vurdere, om hjælpen er i overensstemmelse med Kommunens 
serviceniveau 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 opstår. Ligesom man tager situationer op 
på møderne 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. 
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Yderligere opfølgning til det kommende tilsynsbesøg   
 

 den skriftlige dokumentation 
 
 

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 fået en rundvisning og har efter individuel aftale talt med flere beboere og få pårørende, op-
holdt 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 15. september 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


