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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Virklund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 20. juni 2011 fra kl. 13.30  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Virklund Plejecenter. Generelt er formå-
let 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 hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samta-
ler med beboere, medarbejdere og ledelse samt ved gennemgang af den skriftlige dokumenta-
tion 

 

 de fysiske rammer fremstår pæne og rene. Beboerne udtrykker tilfredshed med deres lejlighe-
der og de øvrige rammer. Her er lange gangarealer. Medarbejderne er opmærksomme på, at 
yde beboerne den nødvendige støtte til at komme i fællesarealerne, hvilket understøttes af ud-
talelser fra beboerne 

 

 beboerne giver udtryk for at de er glade for at bo på stedet og får god støtte, pleje og omsorg. 
Medarbejderne er flinke og imødekommende. Omgangstonen er let og respektfuld. Det svarer 
til vores indtryk  

 

 her er et aktivitetsrum, et motionsrum og en cafe, som også benyttes af borgere i lokalområdet, 
hvilket medvirker til at bevare og udvikle beboernes sociale netværk og samtidig skabe et aktivt 
liv på stedet. Aktiviteterne varetages dels af faste medarbejdere dels af frivillige. Månedens ak-
tiviteter fremgår af opslag i fællesarealer. Beboerne udtrykker generel tilfredshed med udbuddet 
af og indholdet i aktiviteterne 

 

 her er iværksat initiativer, der medinddrager pårørende og politisk kontaktperson med videre 
med det formål, at tilgodese beboernes behov for sociale netværk og dialog. Aktuelt er for nylig 
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afholdt et husmøde og der er planer om fremover at tilrettelægge et socialt arrangement i for-
bindelse med husmøderne 
 

 det er vores indtryk, at her er et velfungerende samarbejdet med pårørende. Her er fokus på 
den gode indflytning, hvilket bidrager til at sikre relevant information og afstemme gensidige for-
ventninger til samarbejdet, hvilket kommer beboerne til gavn. En pjece omkring pårørendesam-
arbejdet er fortsat under udarbejdelse 
 

 som opfølgning på seneste tilsyn får vi oplyst, at medarbejderne har færdiggjort et kursusforløb 
omkring samarbejde og fælles værdigrundlag. Forløbet har blandt andet konstruktivt bidraget til 
en fælles forståelse for og organisering af den daglige opgaveløsning. Desuden er der i forbin-
delse med kurset taget initiativ til inddragelse af frivillige i indsatsen, hvilket kan bidrage til flere 
aktiviteter, skabe indhold i beboernes hverdag og dermed højne livskvaliteten 

 

 medarbejderne giver udtryk for, at de har et godt indbyrdes samarbejde og en god dialog med 
ledelsen. De oplever, at de har gode muligheder for faglig udvikling gennem sparring, kurser og 
fælles møder. Det er i overensstemmelse med vores indtryk 

 

 det er vores vurdering, at medarbejdernes samlede faglige kompetencer modsvarer beboernes 
behov 

 

 den skriftlige dokumentation er opdateret. Kvaliteten er svingende hvad angår detaljeringsgrad. 
Dokumentation er generelt retningsgivende for indsatsen. Vi anbefaler, at den praktiske bistand 
som rengøring, indkøb og tøjvask beskrives som en del af serviceniveauet, hvilket svarer til kva-
litetsstandarden 

 

 her forekommer aktuelt ingen magtanvendelser. Her arbejdes forebyggende gennem en pæda-
gogisk tilgang og relevante samarbejdspartnere inddrages ved behov. Medarbejderne er be-
kendte med gældende retningslinjer for magtanvendelse og indberetning 

 

 indsatsen afspejler oplysninger på Tilbudsportalen  
 

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

 
 

Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra seneste tilsyn fremgår under Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
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. Beboerne er i alderen fra 67 til 102 år. Her er 24 lejlig-
heder. Aktuelt er her en ledig lejlighed. Vi får oplyst, at ny beboer flytter ind den 1. juli 2011. 
 
Vi får oplyst, at man på stedet oplever, at der kommer flere og flere beboere med demens lidelser. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samvær og 
samtaler med beboerne, samtaler med medarbejdere og ledelse samt ved gennemgang af den skriftli-
ge dokumentation. 
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Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremtræder ude som inde indbydende og det er pænt, rent og vedligeholdt overalt. 
Vi kan konstatere, at der er indkøbt robotstøvsugere og robotplæneklippere, hvilket medvirker til, at det 
er nemt, at vedligeholde de fysiske rammer. Velholdte fysiske rammer kommer såvel beboere som 
medarbejdere til gode. 
 
Her er siden seneste tilsyn installeret et nyt kaldesystem, hvor medarbejderne kun får kald fra de be-
boere, som de har ansvaret for. Det bidrager til at skabe ro omkring opgaveløsningen og dermed mu-
lighed for nærvær i samarbejdet med beboerne. 
 
Fællesarealerne består af en cafe, et aktivitetsrum og et motionsrum, som også benyttes af borgere i 
lokalmiljøet. Det er med til at skabe liv på Centret og giver muligheder for at bevare og etablere net-
værk 
 
Beboernes lejligheder er rummelige, lyse og indrettet efter beboernes personlige smag. Beboerne giver 
udtryk for tilfredshed med de fysiske rammer og fortæller, at medarbejderne er opmærksomme på, at 
støtte og hjælpe dem til at benytte fællesarealerne. 
 
Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Beboerne giver udtryk for, at de er glade for at bo her. De oplever at modtage den aftalte støtte, om-
sorg og pleje fra medarbejderne. Det er i overensstemmelse med vores vurdering. Beboerne giver lige-
ledes udtryk for, at her er en god dialog og respektfuld omgangstone mellem dem og medarbejderne. 
Det skaber tryghed i hverdagen. 
 
Indsatsen overfor den enkelte beboer leveres med udgangspunkt i individuelle ønsker og behov, hvilket 
er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for Kommunen. 
 
Her er et aktivitetsrum, motionsrum og cafe, som også benyttes af borgere fra lokalområdet. Det giver 
beboerne mulighed for, at bevare og opbygge et socialt netværk samtidig med, at det skaber liv i hver-
dagen. Beboerne tilbydes aktiviteter som gymnastik, boccia, gåture, sang og musik m.m.. Derudover 
afholdes årstidsbestemte arrangementer. Vi får oplyst, at der er arrangeret Sct. Hans fest med bål og 
båltale. Aktiviteterne fremgår af en månedsplan, som er ophængt på tavler i fællesarealerne.  
 
En fast medarbejder varetager det overordnede ansvar for aktiviteterne. Et centerråd inddrages i aktivi-
teterne og for nylig er her etableret en gruppe af frivillige, som ønsker at stå til rådighed ved diverse 
aktiviteter.  
 
Det er vores indtryk, at beboerne tilbydes meningsfyldte aktiviteter, som stimulerer, understøtter og 
medvirker til at bevare deres motoriske, kognitive og sociale færdigheder samt bringer livskvalitet ind i 
hverdagen.   
 
Bruger og pårørende rådet er udfaset, og erstattet af husmøder, hvor den politiske kontaktperson og en 
repræsentant fra Ældrerådet deltager. Det skal tjene som samarbejde mellem det politiske system og 
medvirke til dialog og sikre brugerindflydelse. 
 
Her er aktuelt afholdt et husmøde. Fremmødet var begrænset, og der er planer om fremover at tilrette-
lægge møderne i sammenhæng med et socialt arrangement.  
 
Det er vores indtryk, at her er et velfungerende samarbejdet med pårørende. Her er fokus på den gode 
indflytning, hvilket bidrager til at sikre relevant information og afstemme gensidige forventninger til 
samarbejdet, hvilket kommer beboerne til gavn. En pjece omkring pårørendesamarbejdet er fortsat un-
der udarbejdelse. 
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere og sygeplejersker samt personale, som tager sig af rengøring og vedligehold. Med-
arbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold og det tværfaglige samarbejde, som 
medvirker til at kvalificere den faglige sparring og dermed indsatsen. 
 
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.  
 
Vi får oplyst af ledelsen, at sygefraværet er lavt. Her er stabile medarbejdere. Medarbejderne arbejder 
hovedsagelig i faste vagter. 
 
Som opfølgning på seneste tilsyn får vi oplyst, at medarbejderne har færdiggjort et kursusforløb om-
kring samarbejde og fælles værdigrundlag. Forløbet har bidraget til et fælles fagligt fundament og 
blandt andet konstruktivt bidraget til en fælles forståelse for og organisering af den daglige opgaveløs-
ning. I forbindelse med kurset er udarbejdet et sæt skriftlige Husregler, som kan karakteriseres som en 
form for værdigrundlag. Det er vores indtryk, at det kommunikative udbytte af kurset omsættes i praksis 
gennem italesættelse af daglig praksis og udfordringer. Det skaber faglig udvikling til gavn for beboer-
ne. 
 
Her er fokus på løbende faglig udvikling gennem fastlagte møder, kurser og faglig sparring. Relevante 
fagpersoner inddrages ved behov i møderne og underviser i f.eks. ernæring til KOHL patienter og son-
deernæring. Undervisning for hele gruppen bidrager til fælles faglighed og kvalificerer dermed den 
samlede indsats.  
 
Vi får oplyst, at flere medarbejdere er tilmeldt efteruddannelse i kommunalt regi, hvilket yderligere bi-
drager til den samlede faglige udvikling.  
 
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 og 
vedholdenhed. Det er vores opfattelse, at arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne ud-
nyttes bedst mulig. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner.  
 
Vi finder, at dokumentation er opdateret. Kvaliteten er svingende hvad angår detaljeringsgrad. Doku-
mentationen er generelt retningsgivende for indsatsen. Vi anbefaler, at den praktiske bistand som ren-
gøring, indkøb og tøjvask beskrives som en del af serviceniveauet, hvilket svarer til kvalitetsstandar-
den. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer aktuelt ikke magtanvendelser. 
 
Her arbejdes forebyggende gennem en pædagogisk tilgang og relevante samarbejdspartnere inddra-
ges ved behov. Medarbejderne er bekendte med gældende retningslinjer for magtanvendelse og ind-
beretning. 
 
Vold mod personale indberettes ifølge gældende retningslinjer. 
 
Medicinhåndtering 
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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   

 

 detaljeringsgraden i 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. 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 23. juni 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


