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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 18. juni 2012 fra kl. 17.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er formålet med 
tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverda-
gen, 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/borgerne hører til målgruppen 
 

 i demensenhederne har man som et nyt tiltag anskaffet høns og kaniner, ligesom her er opsat 
fuglevolierer på gangene. Det skaber liv til glæde for beboerne 

 

 beboerne og de, der bor her midlertidigt giver samlet set udtryk for og indtryk af trivsel og tryg-
hed ved forholdene, hvor de oplever at modtage den hjælp, pleje og genoptræning, som de har 
behov for. Ligeledes oplever de en god omgangstone, hvilket vi også gør under tilsynet 

 

 her er fokus på, at beboerne i demensenheden i højest mulig grad skal understøttes i at bevare 
deres funktionsniveau. Det betyder i praksis, at beboerne motiveres til at deltage i nære daglig-
dags ting indenfor deres formåen. Eksempelvis hjælper en beboer i en af enhederne også til 
med at lægge service på plads i skabe og skuffer efter måltidet 

 

 på de midlertidige pladser er der fokus på genoptræning i samarbejde med eksterne fagperso-
ner. I særdeleshed opleves samarbejdet med fysioterapeuten som velfungerende, og det fak-
tum, at denne har base i huset, optimerer ydermere muligheden for en hurtig indsats til glæde 
for borgerne. Herudover er der også et godt samarbejde med ergoterapeuten omkring ADL 
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 medarbejderne giver i alle enheder udtryk for, at de er meget glade for deres arbejde. De ople-
ver et godt samarbejde internt og med ledelsen, ligesom her, gennem interne temadage og kur-
ser ud af huset, er gode muligheder for at holde sig fagligt opdateret 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at man nu har implementeret den dialogbaserede arbejds-
tidsplanlægning ”min tid” i alle enheder. Tiltaget er fortsat så nyt, at det er for tidligt at konklude-
re på fordele og ulemper heraf, men her er dog en positiv indstilling til, at det er en gevinst for 
beboerne 

 

 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation generelt er opdateret og retningsgivende 
for indsatsen 

 

 her forekommer magtanvendelse i forbindelse med den personlige hygiejne, hvilket indberettes 
til Kommunen jf. proceduren herfor. 

 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Vi har fulgt op på implementeringen af den dialogbaserede arbejdstidsplanlægning ”min tid”, hvilket 
fremgår af afsnittet Medarbejderforhold og faglige forudsætninger. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker med brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der fortrinsvis udspringer af alder og behov. Her er 18 pladser til borgere med be-
hov, der udspringer af demenslidelser samt 22 midlertidige pladser. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne/borgerne hører til målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er to demensenheder, henholdsvis Pilehaven og Søglimt, beliggende i den ene ende af huset og 
en enhed med midlertidige pladser i den anden ende af huset.  
 
I demensenhederne har man som et nyt tiltag anskaffet høns og kaniner, ligesom her er opsat fuglevo-
lierer på gangene. Det skaber liv til glæde for beboerne. Vi har fra andre tilbud erfaring for, at samvæ-
ret med dyr kan medvirke til at mindske angst og urolig adfærd hos borgere med demenslidelser. 
 
Her er pænt og ryddeligt overalt, og beboerne bevæger sig hjemmevant rundt i omgivelserne.  
 
På de midlertidige pladser efterspørger borgerne flere fjernsynsprogrammer. Det handler om, at man 
nyligt ikke har haft mulighed for at se en landskamp, da tilgangen til de relevante programmer er sparet 
væk. Det kan forekomme ærgerligt, da tiden for flere let bliver lang. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi kommer på tilsyn er man i enhederne ved at afvikle aftensmåltidet. De fleste beboere spiser i fæl-
lesskabet, og nyder godt af den hjemmelavede mad og de stimuli det fører med sig. I demensenheder-
ne synges der ofte, også som en pædagogisk metode, da melodierne udgør et andet og fælles sprog, 
der kan understøtte forskellige gøremål og aktiviteter.  
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På de midlertidige pladser giver borgerne udtryk for, at de godt kunne ønske sig lidt mere socialt fæl-
lesskab og dialog omkring måltiderne, hvorfor vi ved tilbagemeldingen har talt med lederen om, at dette 
kan være et udviklingspunkt, der med fordel kan understøttes. 
 
Beboerne/borgerne giver samlet set udtryk for og indtryk af trivsel og tryghed ved forholdene, hvor de 
oplever at modtage den hjælp, pleje og genoptræning, som de har behov for. Ligeledes oplever de en 
god omgangstone, hvilket vi også gør under tilsynet. 
 
På de midlertidige pladser observerer vi pårørende, der kommer for at afhente en borger efter ophold. 
Såvel borgeren som de pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med forholdene, og den hjælp og 
genoptræning tilbuddet har forestået. Her er en tydelig god kontakt og omgangstone mellem alle parter. 
 
Samarbejdet med de pårørende beskrives som generelt velfungerende, og i alle enheder oplever man 
en god opbakning og støtte fra ledelsen, hvis man står overfor et muligt udfordrende samarbejde.  
 
Her er fokus på, at beboerne i demensenheden i højest mulig grad skal understøttes i at bevare deres 
funktionsniveau. Det betyder i praksis, at beboerne motiveres til at deltage i nære dagligdags ting in-
denfor deres formåen. Eksempelvis hjælper en beboer i en af enhederne også til med at lægge service 
på plads i skabe og skuffer efter måltidet.  
 
På de midlertidige pladser er der fokus på genoptræning i samarbejde med eksterne fagpersoner. I 
særdeleshed opleves samarbejdet med fysioterapeuten som velfungerende, og det faktum at denne 
har base i huset optimerer ydermere muligheden for en hurtig indsats til glæde for borgerne. Herudover 
er der også et godt samarbejde med ergoterapeuten omkring ADL. 
 
Beboerne har indflydelse og medbestemmelse på almindelige dagligdags ting som eksempelvis senge-
tider, tøjvalg med videre. Her er under tilsynet en rolig og god stemning og atmosfære i hele huset, 
hvilket også bekræftes af borgerne/beboerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver i alle enheder udtryk for, at de er meget glade for deres arbejde. De oplever et 
godt samarbejde internt og med ledelsen, ligesom her, gennem interne temadage og kurser ud af hu-
set, er gode muligheder for at holde sig fagligt opdateret. 
 
I hverdagen arbejder de to demensenheder tæt sammen, og medarbejderne oplyser, at man nu ople-
ver sig mere som ét samlet tilbud, hvor samarbejdet også sikrer fleksibilitet i opgaveløsningen i forbin-
delse med eksempelvis ferie, kurser og sygdom.  
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at man nu har implementeret den dialogbaserede arbejdstidsplan-
lægning ”min tid” i alle enheder. Tiltaget er fortsat så nyt, at det er for tidligt at konkludere på fordele og 
ulemper heraf, men her er dog en positiv indstilling til, at det er en gevinst for beboerne.  
 
Her afholdes møder i et fast forløb, og medarbejderne oplever sig vel informeret. Dette også gennem 
mails. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af udvalgte beboeres/borgeres døgnrytmepla-
ner. På de midlertidige pladser forefindes materialet i en samlet mappe, hvilket skaber et let og tilgæn-
geligt overblik. Der er her udarbejdet døgnrytmeplaner for godt en tredjedel af borgerne, og medarbej-
derne oplyser, at disse udarbejdes så hurtigt som muligt, når man får overblik over behovene. 
 
Det er vores vurdering, at dokumentationen generelt er opdateret og retningsgivende for indsatsen. 
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Magtanvendelse 
 
Her forekommer magtanvendelse i forbindelse med den personlige hygiejne, hvilket indberettes til 
Kommunen jf. proceduren herfor.  
 
Medarbejderne giver indtryk af, at have en god forståelse for regelsættet omkring magtanvendelse, og 
emnet drøftes løbende på møder. Ligeledes inddrages såvel demenskoordinator som pårørende i en 
faglig sparring omkring den pædagogiske tilgang til opgaveløsningen. Alt sammen forhold af forebyg-
gende karakter. 
 
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. 
 
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 Retssikkerhedslovens § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale op-
gaver løses.  
 
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 været rundt i alle tre enheder og har efter individuel aftale talt med og opholdt os sammen 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 21. juni 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


