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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Bakkegården Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 31. juli 2012 fra kl. 17.30  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården Plejecenter. 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. 
 
Efter aftale med Forvaltningen har vi haft særligt fokus på den indsats, der ydes til beboerne, således 
at de fortsat er i stand til at mestre eget liv. Nøgleordene i dette arbejde er rehabilitering, inddragelse 
og selvbestemmelse. Vi har desuden fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsyn og vurderet 
stemning og atmosfære. 
 
Herudover har vi generelt og konkret vurdere forholdene, indsatsen og metoderne det enkelte sted og 
gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte be-
boer 
 
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 dem, samt samtale medarbejdere og ved gennemgang af den skriftlige do-
kumentation 
 

 tilbuddet fremstår lyst og indbydende, og omgivelserne er rene og pæne. Her er planer om re-
novering af fællesrum og køkken i august 2012  

 

 beboerne giver udtryk for, at de modtager en god støtte og pleje, og at de får hjælp og støtte af 
dygtige og imødekommende medarbejdere 
 

 her er gode muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter efter lyst og formåen, hvilket er med 
til at vedligeholde såvel sociale som fysiske færdigheder 

 

 medarbejderne fremstår fagligt kompetente og omsorgsfulde i deres tilgang til beboerne 
 

 som opfølgning på vores anbefaling kan vi konstatere, at hjælp og støtte til de praktiske opga-
ver nu fremgår af døgnrytmeplanerne. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation 
generelt er opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen 

 

 her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsyn, og medarbejderne er bekendte 
med regelsættet for området og Kommunens procedure for indberetning heraf.  
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Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra forrige tilsynsbesøg vil fremgå under punktet Den skriftlige dokumentation. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der fortrinsvist udspringer af alder. Man er opmærksom på at tilbyde borgere 
under 65 år en handleplan, jf. Servicelovens bestemmelser herom. 
  
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samtaler med 
flere beboere og medarbejdere samt ved gennemgang af den skriftlige dokumentation. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er 16 boliger, fordelt på to etager. Der er pt. en tom bolig i stueetagen. 
 
Huset fremstår lyst og indbydende. Her er billeder på væggene, grønne planter og blomster står på 
bordene og møblementet, der også er af ældre dato appellerer til beboerne. 
 
I fællesrum og køkken er der ikke megen plads til hygge, da køkkenets placering tager meget af plad-
sen. I august i år påbegyndes en ombygning, som er planlagt til at vare tre uger. Beboerne vil i denne 
periode have mulighed for at nyde alle måltider i Caféen. Når ombygningen står færdig vil lokalerne  
tilgodese såvel beboernes muligheder for fælles måltid som deres muligheder for socialt samvær, af-
slapning i en god stol og hygge foran fjernsynet. 
 
Udenfor er der opsat en pavillon, som benyttes flittigt af beboerne. Her diskuteres stort og småt over en 
kop kaffe. Der er søgt om midler til endnu en pavillon, for at tilgodese beboernes ønske om udeliv. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi kommer på tilsyn har de fleste af beboerne sat sig ved bordet i fællestuen, og medarbejderne er 
ved at lægge sidste hånd på aftenens måltid. Snakken går livligt omkring bordet. Enkelte beboere spi-
ser efter eget ønske i deres egen lejlighed. Her hersker er en varm og hjertelig omgangstone beboere 
og medarbejdere imellem. 
 
Beboerne giver udtryk for, at de modtager en god støtte og pleje, og at de får hjælp af dygtige og imø-
dekommende medarbejdere. Det stemmer overens med vores oplevelse af medarbejdernes tilgang til 
beboerne, som er præget af respekt for og kendskab til den enkelte beboer. Ligeledes er det vores ind-
tryk, at beboerne har stor indflydelse på deres egen dagligdag, hvor selvbestemmelsesretten og mulig-
heden for at vælge tilbud til eller fra foregår på beboernes præmisser. 
 
På spisebordet i fællestuen er der placeret bordkort med de enkelte beboeres navne samt billeder som 
visualiserer den enkelte beboers interesser. Dette giver beboerne og medarbejderne udtryk for, er med 
til at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte, når de skal sætte sig til bords. Der udover kan 
det give anledning til udgangspunkt for samtale beboere og medarbejdere imellem. 
 
Vi ser eksempler på tiltag i forhold til beboere med funktionsnedsættelse, hvor her via visualisering på  
whiteboard tilbydes en forudsigelighed og struktur, som øger beboerens mulighed for medinddragelse i 
hverdagen og tryghed ved kendte rammer.  
 
To af de mandlige beboere skiftes til at hjælpe med opvasken efter aftensmaden. Det sker under en 
hyggesnak. Det er vores indtryk, at såvel beboere som medarbejdere nyder dette samvær.  
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Her er gode muligheder for, at deltage i forskellige aktiviteter efter lyst og formåen. Her er eksempelvis 
gymnastik sammen med en medarbejder én gang om ugen. Den lokale præst afholder gudstjeneste 
hver 14. dag. Her er frivillige tilknyttet, som spiller kort med beboerne, og ellers har beboerne mulighed 
for at deltage i aktiviteter sammen med byens borgere i aktivitetscentret. 
 
Der er arrangeret udflugt for beboere, pårørende og medarbejdere. Her vil de nyde medbragte mad-
kurve og drikkevarer. Herudover inviteres beboere og pårørende hvert år til julearrangement, hvor hu-
set i fællesskab pyntes op til jul. 
 
Der kommer tre besøgshunde i huset, til stor glæde for beboerne. På opslagstavlen på gangen i stue-
etagen hænger der billeder af alle tre hunde med navn, alder etc. 
 
Fjernsynet i fællesstuen er udstyret med en skriftlig brugsanvisning skrevet i store typer, så beboerne 
selv kan bruge det som de lyster. Dette bliver der gjort flittigt brug af under vores besøg. 
 
VI får af ledelsen oplyst, at velkomstfolderen siden vores sidste tilsyn er færdigudarbejdet og deles ud 
til beboerne, når de flytter ind. 
 
Beboere og pårørende tilbydes en indflytningssamtale samt en samtale tre måneder efter indflytning, 
med henblik på forventningsafklaring. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er der som planlagt to medarbejdere, samt en udekørende medarbejder der hjælper til i 
huset, når tiden er til dette. Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og omsorgsfulde i deres om-
gang med beboerne.  
 
Blandt medarbejderne gives udtryk for et godt samarbejde med såvel kolleger som ledelse. Her er fo-
kus på, at hjælpe hinanden og stå sammen om evt. udfordringer. Ledelsen er nærværende og handler, 
når der er brug for dette. Medarbejderne føler sig velinformerede fra ledelsens side af.  
  
Den skriftlige dokumentation 
 
Som opfølgning på vores anbefaling kan vi konstatere, at omfanget af rengøring, tøjvask og indkøb er 
synliggjort i døgnrytmeplanerne jf. lovgivningen på området.  
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner for udvalgte beboere. Det er 
vores vurdering, at materialet generelt er opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Her har ikke forekommet magtanvendelser siden forrige tilsynsbesøg. Medarbejderne er bekendte med 
regelsættet for magtanvendelse og Kommunens procedure for indberetning herfor. Her er fokus på fo-
rebyggelse, og relevante samarbejdspartnere inddrages når der er brug for dette. 
 
Der anvendes forhåndsgodkendelse,r når der er behov herfor. 
 
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. 
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Yderligere til 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 opgaveløsningen 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 ud fra det kommunale serviceniveau, 
der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes.  
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og til-
knyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt 
erfaringer og god praksis på området.  
 
Vi har fået en rundvisning og har efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter 
blandt det personale, der var på arbejde. 
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbej-
det 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 7. august 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


