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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Skovly, Silkeborg Kommune 
 

Søndag, den 13. november 2011 fra kl. 17.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovly. 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 vurderede vi efter kort tid på stedet, at vores tilstedeværelse ville påvirke beboerne 
uhensigtsmæssigt, hvorfor vi forlod tilbuddet efter en times tid. 
 
Vi har generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsat-
sen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelig-
hed 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.  
 
Vi har efterfølgende modtaget et høringssvar, som har givet anledning til en mindre justering. 
 
 
Hovedkonklusioner 
 
Overordnet er det vores vurdering, at der på flere væsentlige områder bør tages initiativer, som sikrer 
beboerne en kvalificeret indsats, herunder at medarbejderne har de rette kvalifikationer, og at de bru-
ges på den mest hensigtsmæssige måde. Man bør også vurdere, om tilbuddet til mindst én beboer er 
tilstrækkeligt og forholde sig til, hvorvidt indsatsen for pågældende fører med sig, at der fragår de øvri-
ge beboere den hjælp og støtte, de har krav på og er stillet i udsigt.  
 
Samtidig er der behov for at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag for opgaveløsningen både konkret 
og generelt i form af døgnrytmeplaner, vejledninger, retningslinjer o.a. Disse forhold er der taget hånd 
om umiddelbart efter tilsynet. Det er også vores umiddelbare vurdering, at der er behov for at vurdere, 
hvorvidt den tilgang, som én af medarbejderne anvender, er den ønskede. 
 
Iagttagelser 
 
En af beboerne er skærmet fra de øvrige beboere. Det kan iagttages, fordi der er stillet skærme og et 
rullebord foran pågældendes dør. Vi følger en medarbejder, der skal tilse pågældende, og kan konsta-
tere, at pågældende har barrikaderet døren med en sofa og lagt en madras fra sengen i et hjørne. Der 
er ikke andre møbler i rummet. Der er ingen gardiner, fordi pågældende ifølge det oplyste, river dem 
ned. Vinduerne er til dels materede, så pågældende ikke kan spejle sig. Uden for er der opsat hegn for 
at mindske muligheden for, at andre kan kigge ind. Pågældende fremtræder forpint og hyperventilerer. 
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Yderligere en beboer er der løbende megen opmærksomhed på, fordi pågældende, der færdes i fæl-
lesrummet, ifølge det oplyste, har en adfærd, der skaber konflikter mellem beboerne. 
 
En tredje beboer ser fjernsyn i fællesstuen, og yderligere to beboere begynder at sætte sig til bordet for 
at spise den varme mad, som medarbejderne har tilberedt.   
 
Der er tre medarbejdere på arbejde. Alle er afløsere. En er uddannet social- og sundhedshjælper. Det 
er første gang, at pågældende arbejder på Skovly. De to øvrige medarbejdere er ikke uddannede in-
denfor området, men har arbejdet på stedet i et varierende omfang. 
 
Som grundlag for opgaveløsningen anvendes blandt andet en mappe, der indeholder velbeskrevne 
døgnrytmeplaner for indsatsen for og sammen med beboerne. Dog mangler der planer for to af bebo-
erne, som angiveligt er flyttet ind for nylig. Disse var en af medarbejderne dog i stand til at udskrive. 
Alligevel finder vi det hensigtsmæssigt at vigtige oplysninger er let tilgængelige for medarbejderne, så-
ledes at de har dem at støtte sig til i samarbejdet med beboerne. Det kan alt andet lige være med til at 
sikre beboerne en ensartet støtte, hvilket er befordrende for deres oplevelse af tryghed. 
 
Der dokumenteres elektronisk. En af medarbejderne kan bruge systemet. Der foreligger ingen aftaler 
om, hvordan det sikres, at man fastholder vigtige informationer fra de øvrige medarbejdere om forhold, 
der vedrører beboerne. 
 
Mindst én af medarbejderne er ikke klar over, hvordan det ønskes, at de skal reagere, når der opstår 
uhensigtsmæssige situationer, fx når en beboer går fra stedet og ikke kan finde hjem. 
 
Mindst én af medarbejderne kender som sådan ikke til reglerne om magtanvendelse, til trods for at det 
til tider ifølge det oplyste, forekommer her. 
 

Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med Sundheds- og 
omsorgschefen og områdechefen. 
 

 
 
 

Aalborg, den 15. november 2011 
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