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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Birkebo Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 4. september 2012 fra kl. 7.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkebo 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. 
 
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 sam-
vær og samtaler med beboerne, medarbejderne og gennemgang af dokumentationen 
 

 de fysiske rammer er af ældre dato og fremstår hyggelige og anvendelige for målgruppen 
 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de trives og får den hjælp, støtte og omsorg, som de 
har brug for 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at her er en Venneforening på stedet, som støtter op om ar-
rangementer, så som ture ud af huset og ved gudstjeneste. Samarbejdet med pårørende er vel-
fungerende, og ved indflytning er her dels indflytningssamtale og dels hjemmebesøg, og efter 3 
måneder er her en opfølgningssamtale. Disse tiltag sikrer en forventningsafklaring, som danner 
grobund for et konstruktivt samarbejde 

 

 her arbejdes med opmærksomhed på at inddrage beboerne dels i egen hygiejne og dels i prak-
tiske gøremål, som rengøring og selv at øse mad op fra skåle ved måltider. Dette medvirker til 
at fastholde beboernes kompetencer og have fokus på deres evne til at mestre eget liv 

 

 det er vores vurdering, at medarbejderne er engagerede og kompetente til at varetage opgave-
løsningen. Her er et godt samarbejde internt og med lederen. Her er nyligt ansat en sygeplejer-
ske, som varetager mere specifikke plejeopgaver. Lederen udtaler, at her er sket et fagligt løft 
på den baggrund  
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 dokumentationen i form af døgnrytmeplaner fremstår opdaterede, fyldestgørende og retningsgi-
vende for indsatsen. Praktiske ydelser som rengøring, tøjvask og indkøb kan med fordel fremgå 
af døgnrytmeplanerne, således at beboerne ved, hvad de er stillet i udsigt 

 

 her forekommer ikke aktuelt magtanvendelse. Medarbejderne drøfter løbende eventuelle di-
lemmaer og hvorledes magtanvendelse kan forebygges. Medarbejderne er bekendte med reg-
lerne på området. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning vil fremgå under De omsorgsmæssige forhold. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der primært udspringer af alder. Her er 15 beboere. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Stedet er af ældre dato og her er boliger fordelt på to etager, samt fællesarealer til måltider, ophold og 
aktiviteter. Her er hyggelige, hjemlige rammer, som tilgodeser beboernes behov for ophold i dels egen 
lejlighed og i fællesskabet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er størstedelen af beboerne ved at stå op og få morgenmad, da 2/3 af skal på tur til en 
dyrepark. Turen er blevet tilbudt alle beboere, men enkelte har ikke ønsket at deltage af individuelle 
årsager. Beboerne glæder sig til turen, hvor også frivillige deltager.  
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at her er en Venneforening på stedet, som støtter op om arrange-
menter, så som ture ud af huset og ved Gudstjeneste. Samarbejdet med pårørende er velfungerende 
og ved indflytning er her dels indflytningssamtale og dels hjemmebesøg, og efter 3 måneder er her en 
opfølgningssamtale. Disse tiltag sikrer en forventningsafklaring, som danner grobund for et konstruktivt 
samarbejde. 
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af at de får den hjælp og støtte, som de har behov for. Månedligt 
omdeles her en plan for aktiviteter på Birkebo Ældrecenter. 
 
Her arbejdes med opmærksomhed på, at inddrage beboerne dels i egen hygiejne og dels i praktiske 
gøremål, som rengøring og selv at øse mad op fra skåle ved måltider. Dette medvirker til at fastholde 
beboernes kompetencer og have fokus på deres evne til at mestre eget liv. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er medarbejderne ved at planlægge arbejdsdagen. Her er nyligt ansat en sygeplejerske, 
som varetager mere specifikke plejeopgaver. Lederen udtaler, at her er sket et fagligt løft på den bag-
grund og at her således en opmærksomhed på kompetencer i de forskellige faggrupper, som kommer 
beboerne til gode ved kompetent og relevant hjælp ved behov. 
 
Her er et godt samarbejde internt og med lederen, som er lydhør og tydelig for indsatsen. Medarbej-
derne kan indimellem opleve, at her er travlt. Dette tilskrives bl.a., den netop overståede sommerperio-
de med afløsere. Herudover bør der løbende være opmærksomhed på tilpasning af ressourcer i forhold 
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til ydelser, som leveres. Lederen er opmærksom herpå og her er tiltag som supervision og kollegial 
sparring. 
 
Medarbejderne tilbydes MU-samtaler og her er personalemøde 1 gang månedligt. Her tilbydes løbende 
kurser og alle medarbejdere har kurset demens 1.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Dokumentationen i form af døgnrytmeplaner fremstår opdaterede, fyldestgørende og retningsgivende 
for indsatsen. Praktiske ydelser som rengøring, tøjvask og indkøb kan med fordel fremgå af døgnryt-
meplanerne, således at beboerne ved, hvad de er stillet i udsigt.  
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer ikke aktuelt magtanvendelse. Medarbejderne drøfter løbende eventuelle dilemmaer og 
hvorledes magtanvendelse kan forebygges. Medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 
 
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.  
 
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 efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der 
var på arbejde samt ledelsen. 
 
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 17. september 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 
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Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


