
 

1 
Udført af Elise Ledet Pedersen og Gitte Stentoft 

 

 
TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 3. september 2012 fra kl. 15.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder 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 umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi ud fra 
samtaler med beboere og medarbejder, samt gennemgang af skriftligt materiale  
 

 her er indbydende rammer, som i indretning tilgodeser beboernes behov for ophold både ude 
og inde 

 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de modtager den støtte, pleje og omsorg, som de har 
brug for. Under tilsynet er flere beboere på sejltur på Silkeborg søerne med Venneforeningen 
og enkelte pårørende, her deltager ligeledes beboere fra Ådalen 

 

 her er opmærksomhed på at inddrage beboerne ved dagligdags gøremål og ved personlig hy-
giejne. Dette medfører, at borgerne i højere grad kan bevare deres færdigheder og mestre eget 
liv 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og ansvarsbevidste. Her er et godt samarbejde de to eta-
ger imellem og med lederen, som er tydelig og imødekommende. I Ådalen er medarbejderne 
fagligt bevidste om målgruppen og her er ligeledes et godt samarbejde internt og med lederen 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at her fortsat er et udviklingspunkt med at notere praktiske 
opgaver i døgnrytmeplanen, således at borgerne ved hvad de er stillet i udsigt. Døgnrytmepla-
ner fremstår generelt fyldestgørende, opdaterede og retningsgivende for indsatsen 
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 her kan forekomme magtanvendelse specielt i Ådalen. Her søges at forebygge dette via indgå-
ende kendskab til beboerne, samt anvendelse af viden om demenslidelser og konflikthåndte-
ring. Medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 

 
 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning 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. 
 
Her er 41 beboere, hvoraf 10 er for beboere med demenslidelser.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Beboerne på de somatiske pladser bor i lejligheder i en 2 etagers bygning. Her er på hver etage fæl-
lesarealer til spisning og ophold. I stueetagen er her et større fællesareal kaldet Torvet, hvor her er lej-
lighedsvis afholdes aktiviteter for huset.  
 
I Ådalen er lejligheder fordelt omkring et stort fællesrum, som søges inddelt via reoler, således at be-
boerne kan skærmes ved behov herfor. Vinduerne mod udendørsarealerne er delvist dekorerede, så 
unødig stimuli undgås. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Lidt under halvdelen af beboerne er på dagen for tilsynet på sejltur på Silkeborg søerne med henholds-
vis Venneforeningen og pårørende. På turen deltager også enkelte beboere fra Ådalen. De resterende 
beboere har efter eget ønske valgt at blive hjemme.  
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de får den støtte, pleje og omsorg, som de har behov for. 
Her er alsidige aktiviteter, så som Gudstjeneste, sang eftermiddag og her er planer om at afholde en 
grillaften på terrassen for de to afdelinger med primært somatiske beboere.  
 
Her er opmærksomhed på at inddrage beboerne ved dagligdags gøremål, så som at dække bord og 
tilse drivhus. Ligeledes er her opmærksomhed på, at beboerne aktivt inddrages i egen hygiejne med 
guidning og spejling fra medarbejderne. Dette medvirker, at beboerne i højere grad kan bevare deres 
færdigheder og mestre eget liv. Medarbejderne er i den forbindelse opmærksomme på at give beboer-
ne den tid og motivation, som den enkelte har brug for.  
 
Under tilsynet i Ådalen har medarbejderne den pågældende dag valgt, at beboerne spiser af 2 omgan-
ge, således at individuelle behov og funktioner tilgodeses. I Ådalen hilser vi på og opholder os i fælles-
skabet med flere beboere. Beboere kommunikerer på forskellig vis og det er tydeligt, at medarbejderne 
har et indgående kendskab til hver enkelt. Dette giver beboerne mulighed for at udtrykke egne behov 
og derigennem blive set, hørt og forstået, hvilket er medvirkende til at opretholde livskvaliteten.  
 
Her er et godt samarbejde med pårørende, og i Ådalen har de pårørende i kommunens regi mulighed 
for at deltage i undervisning og café omkring demens. 
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og aktuelt benytter enkelte medarbejdere sig af, at her kun er få 
beboere hjemme, til at justere arbejdsplaner. 
 
Her er et godt samarbejde internt i enhederne og med ledelsen, som fremstår tydelig og retningsgiven-
de for indsatsen. Det omtales positivt fra medarbejderne, at ledelsen også er at træffe i ydertidspunkter 
og hermed ved skift mellem medarbejdere, som arbejder henholdsvis om morgenen og om aftenen. 
 
Her afholdes personalemøde kontinuerligt og medarbejder tilbydes MU-samtaler hvert 2. år. Løbende 
afholdes her kurser, både længere varende som opskoling for social- og sundhedsassistenter, og kor-
tere af et par timers varighed med forskellige temaer. Senest er her afholdt kurser omkring mestring og 
rehabilitering. Samlet bidrager kurserne til fornyet inspiration til praksis og udvikling af den eksisterende 
faglighed. 
 
I Ådalen tilbydes medarbejderne supervision. Her skal medarbejderne ligeledes på demens kursus, og 
her pågår et forløb omkring Marte Meo, som medarbejderne ser frem til at anvende aktivt i arbejdet 
med beboerne.   
 
Som noget nyt er her i lokaler på Funder Plejecenter startet et daghjem for udeboende borgere med 
demenslidelser. Lederen af Ådalen fortæller, at medarbejderne fra Ådalen ved ferie, sygdom og kurser 
kan give i en hjælpende hånd med i daghjemmet.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at her fortsat er et udviklingspunkt med at notere praktiske opgaver i 
døgnrytmeplanen, således at borgerne ved, hvad de er stillet i udsigt. Beboeren og eventuelt dennes 
pårørende har krav på indsigt i, hvilken hjælp beboeren er tildelt, således at de har mulighed for at vur-
dere, om hjælpen er i overensstemmelse med Kommunens serviceniveau på området. 
 
Døgnrytmeplaner fremstår generelt fyldestgørende, opdaterede og retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Her kan forekomme magtanvendelse. Her er løbende drøftelse af hvordan plejesituationer kan gribes 
alternativ an, og demenssygeplejersken anvendes her som sparringspartner. Medarbejderne er be-
kendte med regler 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.  
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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 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 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


