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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Toftevang Ældrecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 11. juli 2011 fra kl. 14.00  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Toftevang Ældrecenter. Generelt er for-
målet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støt-
te 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 hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samta-
ler og samvær med beboere, samtaler med pårørende, medarbejdere og ledelse samt ved gen-
nemgang af den skriftlige dokumentation 

 

 de fysiske rammer fremstår lyse og rummelige med gode muligheder for aktiviteter og socialt 
fællesskab i både store og mindre grupper. Der er pænt og rent overalt. Det er vores vurdering, 
at de fysiske rammer er velegnede til formålet. Vi kommer med enkelte forslag til eventuelle 
ændringer i brugen af fællesarealerne 

 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje, som de modtager. De op-
lever at medarbejdernes tilgang er præget af omsorg og respekt. Det understøttes af udtalelser 
fra de pårørende og er i overensstemmelse med vores indtryk 

 

 det er vores indtryk, at her er et bredt udbud af aktivitetsmuligheder, som varetages dels af fa-
ste medarbejdere dels af frivillige. Borgere fra lokalmiljøet deltager i stedets aktiviteter hvilket 
medvirker til at skabe liv, bevare og evt. opbygge netværk. Socialt fælleskab medvirker til at 
skabe et meningsfyldt indhold i hverdagen og dermed livskvalitet 

 

 her fokus på at inddrage beboerne i daglige gøremål ligesom ADL indgår som en naturlig del af 
de daglige aktiviteter. Det medvirker til at fastholde den enkeltes fysiske og mentale færdighe-
der 
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 det er vores indtryk, at beboerne nyder gavn af, at de er bosat i et lokalmiljø, hvor der er traditi-
on for at komme hinanden ved, og hvor alle positivt drager omsorg for og udviser interesse for 
hinanden 
 

 de pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet. De oplever, at de inddrages i 
relevant omfang og altid er velkomne på stedet 

 

 medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres arbejdsforhold om end de oplever, at de har 
mange opgaver. De giver udtryk for, at de har et velfungerende samarbejde både kollegaer 
imellem og med ledelsen. Det svarer til vores indtryk 

 

 det er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer modsvarer beboernes behov. Det er 
vores opfattelse, at arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst 
mulig og at medarbejderressourcerne er organiseret på en hensigtsmæssig måde 

 

 den skriftlige dokumentation er ajourført, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. Det 
er ligeledes vores vurdering at den afspejler fokus på at bevare den enkelte beboers fysiske og 
mentale funktioner 

 

 her forekommer aktuelt ingen magtanvendelser. Medarbejderne er bekendte med gældende 
retningslinjer for magtanvendelse og indberetning heraf. Det er vores vurdering, at her er fokus 
på at arbejde forebyggende med henblik på at undgå episoder, som kan føre til brug af magtan-
vendelser 

 

 indsatsen afspejler oplysninger på Tilbudsportalen. Der er dog behov for opdatering i forhold til 
bruger- pårørendesamarbejdet. 

 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke punkter til opfølgning fra tidligere 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 25 boliger og alle boliger er aktuelt beboet. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samtaler med 
beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse samt ved gennemgang af den skriftlige dokumentation 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår rummelige, lyse og venlige. Beboernes lejligheder er indrettet efter den 
enkelte beboers smag og behov. Her er pænt og rent overalt. 
 
Cafe, køkken, aktivitetsrum og opholdsstue er centralt beliggende i huset og benyttes dagligt af borge-
re i lokalmiljøet, der kommer og spiser, spiller kort med videre. Aktivitetsrum og tilstødende små lokaler 
giver indtryk af et sted, hvor der foregår aktiviteter. Her er blandt andet aktivitetsmaterialer, billeder af 
aktiviteter, et billardbord og et computerrum. 
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Vi får oplyst, at hovedparten af beboerne spiser i cafeen og vi oplever under tilsynet, at cafeen benyttes 
af flere beboere, som følger medarbejdernes forberedelser til aftensmaden. 
 
På gangarealerne konstaterer vi, at der er mindre grupper af møbler, hvilket indbyder til socialt fælles-
skab og giver stedet et hjemligt præg. 
 
Cafeen har udelukkende ovenlysvinduer, og vi drøfter efterfølgende med ledelsen muligheden for i hø-
jere grad at bruge opholdsstuen som spisestue, idet spisestuen har vinduer til gaden. Det er vores erfa-
ring fra lignende steder, at livet udenfor positivt stimulerer til oplevelser og samtaleemner. 
 
Det er fortsat vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
  
Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje, som de modtager. De oplever, at 
medarbejdernes tilgang er præget af omsorg og respekt. Det understøttes af udtalelser fra de pårøren-
de og er i overensstemmelse med vores indtryk. 
 
Indsatsen overfor den enkelte beboer leveres med udgangspunkt i individuelle ønsker og behov, hvilket 
er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for Kommunen. 
 
Den enkelte beboer har tilknyttet 2 kontaktpersoner henholdsvis en medarbejder, som arbejder om da-
gen og en medarbejder, som arbejder om aftenen. Det medvirker til at skabe kontinuitet i indsatsen og 
dermed tryghed i hverdagen 
 
Her er et aktivitetscenter, som også benyttes af borgere i nærmiljøet. En fast medarbejder er ansvarlig 
for og varetager i samarbejde med frivillige aktiviteterne. Af aktiviteter kan nævnes fremstilling af diver-
se håndarbejder, IT, oplæsning, underholdning og ture. Beboerne inddrages i daglige gøremål som for 
eksempel madlavning i det omfang de formår og har lyst. Den daglige ADL indgår som en naturlig del 
af aktiviteterne, hvilket medvirker til at bevare den enkelte beboers mentale og fysiske færdigheder. 
 
Her er en aktiv Venneforening, som inddrages i såvel aktiviteter som i den daglige opgaveløsning. Vi 
får oplyst, at der næsten daglig er frivillige, benævnt ”aftenhyggere”, som varetager borddækning og 
oprydning i forbindelse med aftenmåltidet og støtter under måltidet. Frivillige er ligeledes behjælpelige 
ved småindkøb og småreparationer. Det er vores indtryk, at de frivilliges indsats værdsættes på stedet 
ligesom der er klare aftaler omkring deres funktioner. Vi konstaterer blandt andet, at billeder af Venne-
foreningens medlemmer er sat op på opslagstavlen sammen med medarbejdere på stedet. Vi får des-
uden oplyst, at ”aftenhyggerne” i forbindelse med deres hjælp får tilbudt aftensmad. 
 
Borgere fra lokalmiljøet samt frivillige er med til at skabe liv, bevare og evt. opbygge netværk. Socialt 
fællesskab bidrager til meningsfyldt indhold i hverdagen og dermed livskvalitet.  Det er vores indtryk, at 
beboerne nyder gavn af, at de er bosat i et lokalmiljø, hvor der er tradition for at komme hinanden ved, 
og hvor alle positivt drager omsorg for og udviser interesse for hinanden. Det understøttes af udtalelser 
fra de pårørende. 
 
I forbindelse med at bruger og pårørende rådet er udfaset, har man her valgt at oprette et bruger- og 
pårørendeudvalg. Vi får oplyst, at der er afholdt og planlagt møder i udvalget. Den politiske kontaktper-
son og en repræsentant fra Ældrerådet inviteres med til møderne. 
 
De pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet. De oplever, at de inddrages i relevant 
omfang og altid er velkomne på stedet. De oplever ligeledes, at medarbejderne gør en stor indsats for, 
at yde beboerne den nødvendige pleje og omsorg. De bemærker positivt indsatsen i forhold til at moti-
vere til socialt samvær, hvilket er i overensstemmelse med et af stedets værdier. De pårørende delta-
ger i indflytningssamtaler, hvor forventninger til samarbejdet afstemmes. Det danner baggrund for et 
konstruktivt samarbejde til gavn for beboeren. 
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Her er en gennemgående god stemning og rolig atmosfære og beboerne giver generelt indtryk af al-
men trivsel. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere, sygeplejersker og køkkenassistenter samt elever. Medarbejderne giver udtryk for 
tilfredshed med deres arbejdsforhold og det tværfaglige samarbejde, som medvirker til at kvalificere 
den faglige sparring og dermed indsatsen. 
 
Vi får oplyst, at praktikanter og medarbejdere med løntilskud inddrages i opgaveløsningen på stedet, 
hvilket opleves som en ressource i den daglige opgaveløsning. I forbindelse med ferieafvikling inddra-
ges vikarer, som er kendte i huset. Det er vores indtryk, at nye medarbejdere modtager den nødvendi-
ge introduktion til at kunne varetage opgaven på forsvarlig vis. 
 
Medarbejderne giver udtryk, at de har et godt og konstruktivt indbyrdes samarbejde og en god dialog til 
ledelsen. De oplever, at de får den nødvendige støtte og opbakning fra ledelsen og bliver tildelt ansvar, 
hvilket medvirker til at skabe trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderne varetager blandt andet på skift 
opgaven med at organisere de samlede opgaver for dagen. 
 
Vi får oplyst af ledelsen, at sygefraværet er lavt. Her er stabile medarbejdere. Nogle medarbejdere ar-
bejder i faste vagter og andre arbejder i skiftende vagter, hvilket bidrager til øget forståelse for arbejds-
opgaverne hen over døgnet. 
 
Her er fokus på løbende faglig udvikling gennem en fast mødestruktur, kurser og løbende faglig spar-
ring. Relevante fagpersoner inddrages ved behov i møderne og underviser for eksempel i alkoholmis-
brug. Undervisning for hele gruppen bidrager til fælles faglighed og kvalificerer dermed den samlede 
indsats.  
 
Vi kan konstatere, at udbytte af tidligere afholdte kurser omkring værdigrundlag synliggøres ved opslag 
i personalekontoret. Medarbejderne oplyser, at det jævnligt giver anledning til drøftelser af værdiernes 
udmøntning i praksis. Det er vores indtryk, at medarbejdere og ledelse har opmærksomhed på værdi-
grundlaget og efterlever det i daglig praksis. 
 
Her afholdes medarbejderudviklingssamtaler. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der le-
veres, ligesom medarbejdernes indsats er præget af såvel høj faglighed som stort engagement. Det er 
vores opfattelse, at arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst muligt. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner. Vi finder, at de er 
ajourførte, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. Det er ligeledes vores vurdering, at doku-
mentationen afspejler fokus på at bevare den enkelte beboers fysiske og mentale funktioner. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer aktuelt ingen magtanvendelser. Medarbejderne er bekendte med gældende retnings-
linjer for magtanvendelse og indberetning heraf. Det er vores vurdering, at her er fokus på en forebyg-
gende indsats med henblik på at undgå episoder, som kan føre til brug af magtanvendelser. 
 
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.  
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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 yderligere 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.  
 

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 været rundt på Ældrecentret og har efter individuel aftale talt med flere beboere og deres pårø-
rende. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt le-
delsen. 
 
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 13. juli 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


