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Silkeborg Kommune 
 

Tilsyn på Ældreområdet i 2011 

 

Indledning 

 
Silkeborg Kommune har overdraget os opgaven at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på 
Kommunens pleje- og ældrecentre. Konkret drejer det sig om et årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.  
 
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. Formelt handler det om tilsyn 
efter Servicelovens § 151. 
 
Ifølge aftale med Ældreafdelingen har vi desuden haft særligt fokus på den indsats, der medvirker til at 
bidrage til beboernes livskvalitet. I dette indgår en vurdering af de initiativer, der tages for at fastholde 
kontakten til og inddrage de pårørende, både generelt og konkret, og andre initiativer, som samlet set 
giver beboerne muligheder for at fastholde og evt. styrke deres netværk. Det drejer sig således også 
om tilbud om og omfang af aktiviteter og inddragelse af frivillige.  
 
Herudover har vi selvfølgelig generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne det en-
kelte sted og gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den 
enkelte beboer, samt vurderet stemning og atmosfære.  
 
I det følgende beskriver vi i hovedtræk anbefalinger og de samlede, generelle og til dels tværgående 
resultater fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg fremgår af rapporterne vedrø-
rende disse. 
 
 
Det generelle indtryk om 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen er mennesker med brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der udspringer af alder. Her er beboere fra 65 år og opefter. Enkelte steder er der 
beboere under 65 år, og her er bevågenhed på andre aktivitetstilbud til dem, fx i form af tilbud om led-
sagerordning. Flere har behov for særlig støtte og omsorg, der udspringer af demenslidelser. . 
 
Der ydes en bevidst indsats for at lade de beboere, som kan profitere af hinandens selskab, mødes i 
fællesskabet til måltider og samvær i øvrigt. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne samlet set hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af 
samvær og samtaler med beboere, medarbejdere og med ledelse. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Rammerne fremstår lyse og egnede til formålet. Flere ældre og utidssvarende boliger er nu afviklet, og 
beboerne er blevet tilbudt mere tidssvarende boliger. Nye tilbud er taget i brug, og beboerne udtrykker 
generelt tilfredshed, selv om ikke alle selv har valgt, hvor de skulle bo. 
 
Fællesarealerne er indrettede i en stil, der appellerer til beboerne. Beboernes lejligheder er rummelige 
og indrettet efter den enkelte beboers individuelle smag. Omgivelserne fremstår hyggelige og hjemlige, 
og friske blomster, grønne planter og den øvrige udsmykning medvirker til at skabe en tryg og god at-
mosfære, som beboeren profiterer af. Enhederne for demente beboere er indrettet med hyggelige fæl-



 

2 

 

lesrum, der er indrettet efter beboernes behov. Alle steder ydes en bevidst indsats for at minimere et 
institutionsagtigt indtryk. Det stemmer overens med principperne bag Leve-bo-konceptet.  
 
Ved indgangene er der mange steder skiltning og en oversigt over beboernes navne. Det giver et godt 
overblik for besøgende i huset. Den form for information kan man med fordel bruge andre steder. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den støtte, omsorg og pleje, de modtager. Lige-
ledes giver de udtryk for, at dialogen mellem medarbejderne og dem foregår i en god og respektfuld 
tone. Det er i overensstemmelse med vores vurdering, ligesom vi finder, at medarbejdernes indbyrdes 
omtale af beboerne også foregår i en respektfuld tone. 
 
Bruger- og pårørenderådet er nu nedlagt på de fleste tilbud. Enkelte steder, hvor det ikke har været 
muligt at inddrage frivillige, har man valgt at bevare rådet. En politisk kontaktperson er tilknyttet hvert 
tilbud, og der arbejdes målrettet på at bevare et tæt samarbejde og skabe forudsætninger for involve-
ring af beboerne med hensyn til muligheder for inddragelse i beslutninger.  
Man anvender en fast mødestruktur og har udarbejdet årshjul til brug for planlægningen. Flere har valgt 
at indføre husmøder, hvor beboerne inddrages i beslutninger vedrørende hverdagslivet og beslutnin-
ger, der vedrører fælleskabet og fælles interesser. 
 
Der foregår generelt aktivitet og tilbud i en anden form end tidligere. Nu er det modsat tidligere frivillige, 
som flere steder dagligt supplerer indsatsen gennem besøg og tilbud af forskellig karakter, fx spadsere-
ture, spil og gymnastik. Det er formålet at styrke netværket og samværsmulighederne og i det hele ta-
get gøre dagen indholdsrig. Det er lykkedes godt langt de fleste steder at udvikle og finde meningsfyld-
te aktivitetstilbud til beboerne. 
 
Medarbejderne oplyser, at her er et godt samarbejde med beboernes pårørende, hvor det er aktuelt og 
giver mening. De pårørende inddrages også gerne som frivillige i afholdelse af aktiviteter.  
 
På mange af tilbuddene er der en rigtig god kultur med hensyn til at arbejde med hverdagslivet og 
hverdagen efter principperne bag Leve-bo-konceptet, sådan at vilkår og rammer stemmer overens med 
den fælles målsætning, om at centrene skal være et godt sted at bo, og at der skal være et godt hver-
dagsliv. 
 
Det er vores indtryk, at beboerne har en tryg hverdag, hvor de modtager den hjælp, de har behov for. 
Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne har fokus på at inddrage beboerne i dagligdagens 
opgaver, og at her afholdes forskellige aktiviteter, som medvirker til at vedligeholde beboernes mentale 
og motoriske færdigheder. Det er med til at fastholde oplevelsen af livskvalitet.  
 
Flere beboere har et svækket mentalt funktionsniveau og har derfor behov for støtte til strukturering af 
hverdagen og til inddragelse i sociale sammenhænge. Det er vores vurdering, at medarbejdere målret-
tet arbejder på at tilgodese disse behov.  
 
Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at medarbejderne til stadighed har fokus på at motivere og finde 
metoder til inddragelse, idet det påvirker stemningen hos beboere og medarbejdere positivt, og også 
medvirker til at fastholde færdigheder. 
 
Der er generelt en god rengøringsstandard. Flere steder benytter man sig af velfærdsteknologi, som fx 
robotstøvsugere. Flere beboere og deres pårørende undrer sig over rengøringsniveauet, særligt der 
hvor de pårørende inddrages i rengøringsopgaverne. Herudover finder flere beboere og deres pårø-
rende, at det forhold, at nogle beboere sover og opholder sig i samme rum, øger behovet for rengøring 
udover det, der er bevilget hver 3. uge. Vi har anbefalet, at man bedst muligt orienterer om, hvad der i 
hovedtræk kan forventes for at forebygge uindfriede forventninger og misforståelser. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
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Medarbejdergrupperne er tværfagligt sammensat og består primært af social- og sundhedsassistenter, 
social- og sundhedshjælpere og køkkenassistenter. Flere steder har man også ansat centersygeplejer-
ske. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold og det tværfaglige samarbej-
de, som medvirker til at kvalificere den faglige sparring og dermed indsatsen. 
 
Det er lokallederne, der har det daglige ansvar for og koordinering af indsatsen. Medarbejderne ople-
ver, at de har et godt og konstruktivt indbyrdes samarbejde og en god dialog med ledelsen, og at de får 
den nødvendige støtte og opbakning. Medarbejderne bliver tildelt ansvar, hvilket medvirker til at skabe 
motivation, trivsel og arbejdsglæde. 
 
Som opfølgning kan vi også konstatere, at der fortsat er fokus på trivsel i medarbejdergrupperne. Der 
er oprettet en trivselskonto, som medarbejderne kan bruge til sociale sammenhænge ud fra fastlagte 
rammer. Sygefraværet er nedbragt, og der er generelt meget fokus på, at medarbejderne bevarer til-
knytningen til arbejdspladsen, fx gennem tilbud om ansættelse på nedsat tid, hvis der er behov for det. 
 
Her er tilbud om og fokus på udvikling og uddannelse, hvilket blandt andet også styrker trivslen. Desu-
den medvirker det til at kvalificere medarbejderne til fremtidens krav og opgaver. Der har været fokus 
på flere faglige forhold som fx sondeernæring og forflytning af beboere.  
 
Flere steder implementeres ”min tid” som styresystem med det formål, at medarbejderne selv kan tilret-
telægge deres arbejdstid ud fra givne rammer. Det er der positive forventninger til. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne besidder de faglige forudsætninger for en kvalificeret opga-
veløsning. Der er fokus på at opkvalificere efter behov og i takt med, at målgruppens behov ændrer sig. 
Medarbejderne giver ligeledes udtryk for tilfredshed med at få mulighed for at bruge deres kompeten-
cer og fortsat være i udvikling, støttet af faglig sparring og forskellige tiltag på udviklingsområdet.  
 
Det er vores indtryk, at den daglige tilrettelæggelse af opgaveløsningen er velorganiseret. Det under-
støttes af forskellige retningslinjer, vejledninger og beskrivelser af den individuelle hjælp. Vi kan ligele-
des konstatere, at det hovedsageligt er fastansatte og for beboerne velkendte medarbejdere, der er på 
arbejde. Samlet set sikrer det kontinuitet i hverdagen og skaber tryghed for beboerne. 
 
Der er generelt en god organisering og mødestruktur, som medvirker til at sikre en velfungerende 
kommunikation medarbejderne imellem og med ledelsen. Det er ligeledes med til at sikre en rød tråd i 
opgaveløsningen. 
 
Generelt er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv, engageret og empatisk tilgang til 
samarbejdet med beboerne. Medarbejderne giver udtryk for glæde ved at arbejde med de valgte mål-
grupper, og det er vores indtryk, at de har en høj grad af ansvarsfølelse i bestræbelserne på at gøre 
det så godt for beboerne som muligt. 
 
Den skriftlige dokumentation  
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner i brugerbøgerne hos bebo-
erne eller i det elektroniske dokumentationssystem. Vi kan konstatere, at der i enkelte tilfælde er brug 
for at døgnrytmeplanerne opdateres og ajourføres. 
 
Det er vores opfattelse, at man med fordel kan synliggøre omfanget af tilbud støtte til praktiske opgaver 
som rengøring, indkøb og tøjvask. Det er vigtig at sikre beboerne information om det niveau for hjælp, 
man kan forvente. Det bør sikres, at beboeren og eventuelt dennes pårørende har kendskab til Silke-
borg Kommunes kvalitetsstandard for praktisk bistand, herunder rengøring. Det giver mulighed for at 
vurdere, om hjælpen er i overensstemmelse med det forventelige. 
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Magtanvendelse 
 
Der forekommer generelt ikke magtanvendelser. Vi kan konstatere, at der er en god forståelse for at 
efterleve retningslinjerne for magtanvendelse og indberetningspligten. 
 
Vi kan også konstatere, at her er et godt samarbejde med Kommunens demenssygeplejersker og – 
koordinator. Der arbejdes således forebyggende med henblik på at undgå, at der opstår behov for at 
gribe til magt. Særlige situationer drøftes på møderne med fokus på og øje for læring og forebyggelse. 
 
Nogle steder arbejdes efter Marte Meo metoden og andre steder inddrages Tom Kitwood modellen 
som grundlag for omsorgen for og plejen af beboerne. Det er metoder, der anvendes i bestræbelserne 
for at forebygge magtanvendelse og også omsorgssvigt. Vi har erfaring for, at disse metoder også 
medvirker til at udvikle og kvalificere fagligheden. 
 
 
Anbefalinger 
 

 Generelt hører beboerne til den beskrevne målgruppe. Det er samtidig vores indtryk, at flere 
beboere har særligt mange og mangeartede behov. Derfor bør der fortsat til stadighed være 
opmærksomhed på, at det ikke fører med sig, at der fragår de øvrige beboere ressourcer, som 
de har krav på og er stillet i udsigt 

 
 

 medarbejdere og ledelse er engagerede og udfører et kvalificeret arbejde. Det skal dog fortsat 
understøttes af faglig udvikling og støtte til håndtering af vanskelige situationer i medarbejder-
nes arbejde 

 

 der er megen god praksis fra flere plejecentre på flere områder. Erfaringerne herfra kan man 
med fordel fortsat opsamle mere systematisk med henblik på vidensdeling og udvikling. Det vil 
også bidrage til en mere ensartet service og optimere kvaliteten af indsatsen i respekt for det 
enkelte tilbuds selvbestemmelsesret 

 

 det er vores opfattelse, at man med fordel kan informere om det forventelige niveau for støtte til 
praktiske opgaver som rengøring, indkøb og tøjvask, f.eks. ved at sikre, at alle er bekendte med 
Kommunens kvalitetsstandard for området. I den sammenhæng kan man ligeledes tydeliggøre 
forventningerne til egen indsats fra beboere og pårørende blandt andet for at forebygge uindfri-
ede forventninger og misforståelser 
 

 medarbejderne er generelt bekendte med retningslinjerne for magtanvendelse og indberet-
ningspligten. Det er fortsat vigtigt at fastholde bestræbelserne på at finde veje til at forebygge 
magtanvendelse. 

 
 
 
Processen 
 
Vi har forud for tilsynene gjort os bekendte med relevant materiale, der ligger til grund for driften. Det 
gælder først og fremmest Kommunes kvalitetsstandarder, Der udover har vi inddraget de enkeltes ste-
der egne politikker, værdigrundlag og andet materiale.  
 
Vi har afviklet tilsyn på alle plejecentre uanmeldte i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 21.00 på alle ugens 
hverdage og på søndage.   
 
På uanmeldte tilsyn kan vi af gode grunde ikke tilrettelægge og aftale samtaler med pårørende. Men vi 
søger hele tiden så bredt et grundlag at bedømme ud fra som muligt. Nogle steder har vi tilfældig mødt 
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beboernes pårørende. Det har i nogle tilfælde givet mulighed for en drøftelse af pårørendes oplevelse 
af samarbejdet med ledelse og medarbejdere på stedet.  
 
Som en del af grundlaget for vores vurderinger og konklusioner har vi således inddraget beboerne, de-
res pårørende, medarbejdere og ledelse. Ledelsen har, hvis muligt, deltaget ved tilsynets start og ved 
tilbagemeldingen af resultaterne. Hvor det ikke har været muligt, har vi efterfølgende og ved først givne 
lejlighed givet en telefonisk tilbagemelding til leder. 
 
Medarbejderforholdene er vurderet på baggrund af samtaler med repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var til stede på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. De har været inddraget enkeltvis eller i 
mindre grupper. Ad den vej har vi sikret os, at vi har talt med personale fra forskellige enheder og de 
forskellige fagligheder er blevet repræsenteret.  
 
Den oplevede kvalitet er belyst og vurderet fortrinsvis på baggrund af samtaler og samvær med mellem 
5 og 8 beboere hvert sted. Vi har talt med beboere såvel i fællesskabet som i deres egen bolig. Vi har 
opholdt os i boenhederne for demente beboere og talt med beboere på midlertidige pladser. Vi har på 
alle måder forsøgt at få den mest troværdige kontakt med beboerne de enkelte steder. 
 
Relevant skriftligt materiale er gennemgået, herunder pleje og omsorgsplaner indeholdende døgnryt-
mebeskrivelser og helhedsvurderinger.  
 
Herudover har vi vurderet den samlede målgruppe og de fysiske rammer set i relation til målgruppens 
behov. Vi har ligeledes drøftet forståelsen for og indsigten i magtanvendelsesbegrebet, behovenes år-
sager samt udmøntningen af de metodemæssige tilgange til opgaveløsningen.  
 
 
 

 
 

 
Aalborg den 15. februar 2012 

 
Aase Møller og Henning Jacobsen 


