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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Søvangen, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 16. maj 2011 fra kl. 14.30  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søvangen. Generelt er formålet med 
tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverda-
gen, 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 16, og aktuelt er her 
en ledig plads, der forventes beboet indenfor de nærmeste dage 
 

 her er ryddeligt, pænt og rent overalt, og vi får oplyst at her er ansat en flexmedarbejder, der for 
nuværende varetager rengøringen på såvel fællesarealerne som i beboernes boliger. Det ska-
ber mere tid til, at de faste medarbejdere kan koncentrere deres indsats omkring samvær og 
plejeopgaver med beboerne, hvilket kommer alle parter til gode 

 

 beboerne giver udtryk for, at de er meget glade for at bo på Søvangen, hvor de oplever at mod-
tage den aftalte støtte, omsorg og pleje fra medarbejderne. Det er i overensstemmelse med vo-
res vurdering. Beboerne giver ligeledes udtryk for, at her er en god og respektfuld omgangstone 
mellem dem og medarbejderne, hvilket vi også konstaterer under tilsynet. Det skaber tryghed i 
hverdagen 

 

 vi får oplyst, at flere beboere gør brug af caféen, hvor der i løbet af ugen foregår forskellige akti-
viteter. Her kommer også borgere fra lokalområdet, hvilket medvirker til at understøtte beboer-
nes mulighed for at bevare tidligere netværk og få input udefra. Beboerne giver udtryk for, at her 
er et bredt udvalg af aktiviteter, som de kan deltage i efter lyst og formåen 

 

 Beboer- og Pårørenderåd i Silkeborg Kommune er nu nedlagt. Som et alternativ afholder lede-
ren én gang om måneden beboermøder, hvor også de pårørende er velkomne til at deltage. 
Herudover er det vores indtryk at her er et velfungerende samarbejde med de pårørende, hvor 
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tiltag som indflytnings- og opfølgningssamtaler, planlagte pårørende aftener med videre medvir-
ker til at sikre relevant information og afstemme gensidige forventninger til samarbejdet, hvilket 
også kommer beboerne til gavn 

 

 under tilsynet er der en varm, humoristisk og omsorgsfuld tone medarbejderne imellem, og de 
giver synligt udtryk for og indtryk af trivsel med deres arbejdsforhold, hvor også samarbejdet 
med lederen omtales som åbent og konstruktivt 

 

 det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente til at varetage en forsvarlig op-
gaveløsning med beboerne. Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne er engagerede 
og tilkendegiver en naturlig interesse i samværet med beboerne, der udover plejeopgaver og 
praktiske gøremål prioriteres i hverdagen. Det bekræftes af beboerne og skaber trivsel og glæ-
de for begge parter 

 

 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, fyldestgørende og retnings-
givende for medarbejdernes indsats med beboerne gennem hele døgnet. 

 
 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ingen punkter til opfølgning fra vores seneste tilsyn. 
 
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 plads til 16 beboere. Aktuelt er her en tom bolig, der dog forventes beboet i løbet af få dage. 
Beboerne er i alderen fra først i 70’erne til først i 90’erne. Vi får oplyst, at enkelte beboere har psykiatri-
ske overbygninger og deraf afledte særlige behov, der dog ifølge vores indtryk imødekommes på kvali-
ficeret faglig vis. Medarbejderne har modtaget ekstern supervision i denne forbindelse, hvilket har givet 
dem brugbare redskaber i relationsarbejdet og tilgangen til disse beboere. 

 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er som udgangspunkt ikke foretaget ændringer i de fysiske rammer siden vores seneste tilsyn, og 
det er fortsat vores vurdering, at disse er indrettet på en måde, der imødekommer beboernes behov. 
 
Beboerne har toværelses boliger med egen lille have, og giver udtryk for tilfredshed med deres bolig-
forhold. Herudover har de adgang til en fælles stue, udestue og køkken. 
 
Vi får oplyst, at flere beboere gør brug af caféen, hvor der i løbet af ugen foregår forskellige aktiviteter. 
Her kommer også borgere fra lokalområdet, hvilket medvirker til at understøtte beboernes mulighed for 
at bevare tidligere netværk og få input udefra. 
 
Her er ryddeligt, pænt og rent overalt, og vi får oplyst at her er ansat en flexmedarbejder, der for nuvæ-
rende varetager rengøringen på såvel fællesarealerne som i beboernes boliger. Det skaber mere tid til, 
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at de faste medarbejdere kan koncentrere deres indsats omkring samvær og plejeopgaver med bebo-
erne, hvilket kommer alle parter til gode.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flere beboere så småt ved at stå op efter deres middagshvil. Nogle er samlet i ude-
stuen, hvor de drikker eftermiddagskaffe sammen, mens andre ser fjernsyn i fællesstuen.  
 
Beboerne giver udtryk for, at de er meget glade for at bo på Søvangen, hvor de oplever at modtage 
den aftalte støtte, omsorg og pleje fra medarbejderne. Det er i overensstemmelse med vores vurdering. 
Beboerne giver ligeledes udtryk for, at her er en god og respektfuld omgangstone mellem dem og 
medarbejderne, hvilket vi også konstaterer under tilsynet. Det skaber tryghed i hverdagen. 
 
Her er i løbet af ugen planlagt faste aktiviteter for beboerne i form af eksempelvis banko, sang og gym-
nastik, tiltag der understøtter beboernes motorik og fysiske velvære samt deres kognitive funktioner og 
sociale samvær. Herudover arrangerer Søvangens Venneforening forskellige udflugter for beboerne, 
ligesom en medarbejder til tider forestår folkedans i beboernes fællesstue. Det faktum, at sidstnævnte 
afholdes i fællesstuen frem for i caféen bevirker ifølge det oplyste, at flere beboere deltager i aktivite-
ten. Beboerne bekræfter, at her er et bredt udvalg af aktiviteter, som de kan deltage i efter egen lyst og 
formåen. 
 
Beboer- og Pårørenderåd i Silkeborg Kommune er nu nedlagt. Som et alternativ afholder lederen én 
gang om måneden beboermøder, hvor også de pårørende er velkomne til at deltage. Møderne inde-
holder praktiske informationer og ønsker til dagligdagen fra beboernes side. Der skrives referat fra mø-
derne, hvilke opbevares i en mappe i fællesstuen, så beboere og pårørende har fri adgang til at læse 
dem. Af referaterne fremgår det, at emner vedrørende eksempelvis arrangementer, aktiviteter, kost, 
frisør og fysioterapi har været på dagsordenen.  
 
Lederen oplyser, at her er plan om at invitere de pårørende til en fællesaften i september, hvor denne 
med deltagelse af den politiske kontaktperson i Kommunen og en repræsentant fra Ældrerådet vil in-
formere om den nye ældrepolitik. Det kan medvirke til at imødekomme og afstemme forventninger til 
samarbejdet. 
 
Herudover oplyser medarbejderne, at deres samarbejde med de pårørende overordnet er velfungeren-
de. Her afholdes indflytnings- og opfølgningssamtale med nye beboere og deres pårørende, og pårø-
rende er altid velkomne til at tage kontakt til medarbejderne ved behov herfor. 
 
Det er vores samlede vurdering, at beboerne har en tryg dagligdag, hvor planlagte aktiviteter, arran-
gementer og samarbejdet med de pårørende medvirker til at understøtte deres almene trivsel. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynets start deltager vi i slutningen af dagens overlap mellem dag- og aftenvagter, hvor rele-
vante informationer vedrørende sygeplejefaglige og praktiske ting videregives. Det medvirker til at sik-
re, at der følges op på initiativer og at medarbejderne er klædt på til opgaven. 
 
Her er som udgangspunkt fire medarbejdere på arbejde i dagvagten (eksklusiv tidligere nævnte flex-
medarbejder) og to medarbejdere i aftenvagt. Tidligere har medarbejderne over en periode på seks 
uger haft henholdsvis to vagter på tværs af døgnet, således forstået at dagvagterne har haft to aften-
vagter og omvendt. Medarbejderne oplyser, at det har fungeret fint og givet dem et indblik i hinandens 
arbejdsopgaver, hvilket øger forståelsen for opgaveløsningen og kendskabet til hinanden.  
 
Som et nyt tiltag er medarbejderne siden april i år begyndt at arbejde ud fra planlægningen ”Min Tid”, 
hvor de selv kan komme med ønsker til arbejdstidsplanlægningen. Det udtrykkes der stor tilfredshed 
med fra medarbejderside. Ligeledes er medarbejderne i aftenvagten sammensat i forskellige makker-
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par, der angiveligt samarbejder rigtigt godt. Det skaber trivsel for medarbejderne, der positivt smitter af 
på stemningen og det generelle miljø, hvilket også kommer beboerne til gavn. 
 
Under tilsynet er der en varm, humoristisk og omsorgsfuld tone medarbejderne imellem, og de giver 
synligt udtryk for og indtryk af trivsel med deres arbejdsforhold, hvor også samarbejdet med lederen 
omtales som åbent og konstruktivt. Medarbejderne oplever lederen som anerkendende og som en god 
støtte, de kan regne med i dagligdagen. Her afvikles medarbejderudviklingssamtaler årligt.  
 
Vi får oplyst, at her er etableret en sundhedsordning for medarbejderne, hvor de tilbydes frugtordning 
og har mulighed for at modtage gratis fysioterapi og massage. Det har et forebyggende sigte, og un-
derstøtter medarbejdernes oplevelse af, at der drages omsorg for dem. Herudover er der som et nyt 
tiltag etableret en kommunal trivselskonto, hvor hver medarbejder i løbet af et år får kr. 400,-, der skal 
benyttes til sociale oplevelser med kolleger med det formål at nedbringe sygefraværet. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente til at varetage en forsvarlig opgaveløs-
ning med beboerne. Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne er engagerede og tilkendegi-
ver en naturlig interesse i samværet med beboerne, der udover plejeopgaver og praktiske gøremål pri-
oriteres i hverdagen. Det bekræftes af beboerne og skaber trivsel og glæde for begge parter. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af journalnotater i det elektroniske dokumentati-
onssystem Rambøll CARE. Disse er skrevet i et etisk forsvarligt sprog, og sikrer at relevante oplysnin-
ger videregives internt og til eksterne samarbejdspartnere. 
 
Herudover har vi gennemgået døgnrytmeplaner for udvalgte beboere, der er indskrevet elektronisk og 
herudover også opbevares i en informationsbog i beboernes boliger sammen med stamdata, sygeple-
jeepikrise med videre. Således er beboerne også orienteret om udmøntningen af den hjælp, de er stil-
let i udsigt. 
 
Materialet fremstår opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for medarbejdernes indsats over hele 
døgnet med beboerne. Ligeledes fremgår det, hvilke aktiviteter beboerne deltager i. 
 
Magtanvendelse 
 
Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsyn, og medarbejderne er bekendte med 
gældende lovgivning for området og Kommunens procedure for indberetning i denne sammenhæng.  
 
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 giver ikke anledning til øvrige kommentarer, og her er ingen 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.  
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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 henholdsvis i fællesskabet og i deres egne boliger. 
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 19. maj 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


