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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune 
 

Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 11.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter. 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 
 

 de fysiske rammer fremstår velholdte og hjemlige. Det er vores vurdering, at rammerne er vel-
egnede til formålet  

 

 det er vores vurdering, at beboerne tilbydes den hjælp, støtte og omsorg, som de har behov for, 
og at den gives på en god og ordentlig måde. Det er ligeledes vores indtryk, at medarbejdernes 
tilgang til beboerne er præget af respekt og rummelighed. Det svarer til det, beboere giver ud-
tryk for. Enkelte beboere udtrykker dog et ønske om, at medarbejderne har mere tid til nærvær 

 

 her er stor støtte og opbakning af frivillige netværk, som er med til at gøre en forskel og virker 
som et godt supplement til det nære netværk og den hjælp, der i øvrigt ydes 

 

 beboerne oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores vurdering 
 

 der er stor fokus på at medinddrage beboerne i hverdagen efter formåen og i de små daglige 
gøremål, sådan at det skaber livskvalitet for den enkelte og dermed medvirker til, at de bevarer 
deres mestringsevne 
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 det er vores vurdering, at medarbejderne har en engageret og respektfuld tilgang til beboerne, 
samt at deres indbyrdes samarbejde har en positiv afsmittende effekt i beboergruppen. Dette er 
et godt udgangspunkt for trivsel i hverdagen. Dog har medarbejderne været noget under pres 
grundet mangel på vikarer, men dette har ledelsen taget hånd om 
 

 det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne inddrager eksterne samarbejdspartnere og 
Kommunens konsulenter i relevant omfang 

 

 som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at der fortsat er brug for opdatere døgnryt-
meplanerne 

 

 her er en god forståelse for at arbejde forebyggende for at undgå magtanvendelse. Medarbej-
derne er bekendte med reglerne for området og indberetningspligten 
 

 oplysninger på Tilbudsportalen afspejler de faktiske forhold  
 

Her leves generelt op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området 
 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning vil fremgå under 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 udspringer af alder. De er i alderen fra 65 år. Man er opmærksom på for-
skellige behov i beboergruppen. Her er flere beboere med demenslidelser. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne generelt hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af sam-
vær og samtaler med beboerne, medarbejdere og ledelse. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Beboernes lejligheder er forskellige af størrelse og indretning, ligesom fællesfaciliteterne er forskellige. 
Der er fokus på at skabe hyggelig og hjemmelige rammer, der indbyder til fællesskab i mindre grupper.  
 
Her er en god stemning og atmosfære under afviklingen af middagsmaden. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Som opfølgning på tilfredsheden med rengøringsniveauet får vi oplyst, at man arbejder på at få afstemt 
forventninger med beboerne og deres pårørende med afsæt i en individuel vurdering og med fokus på 
at inddrage beboerne mest muligt i små daglige opgaver. 
 
Der er i det hele taget fokus på hverdagslivet og inddragelse af beboernes kompetencer, samt i at ind-
drage pårørende og det frivillige netværk i højere grad end tidligere. Også besøgsvenner kommer på 
stedet med tilbud af forskellig art. Enkelte beboere ønsker, at medarbejderne havde lidt mere tid til at 
være sammen med dem. 
 
Her er stor støtte og opbakning af frivillige netværk. De frivillige er med til at gøre en forskel og virker 
som et godt supplement til det nære netværk og den hjælp, der i øvrigt ydes. 
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Her har været nedsat arbejdsgrupper med forskelligt fokus. Blandt andet har en gruppe arbejdet med 
at få etableret en sundhedsuge, hvor der er fokus på rehabilitering og beboernes sundhed. Sundheds 
Bussen kommer forbi med tilbud om diverse test og målinger. Desuden kommer der forskellige tilbud 
om aktiviteter og socialt samvær.  
 
I en af grupperne ses et årshjul for de samlede aktivitetstilbud og arrangementer i årets løb. Desuden 
er der husmøde ca. hver 6 måned i hver team, hvor beboerne deltager og har mulighed for indflydelse 
og komme med ønsker til fælles anliggender. Der afholdes årlig møde med repræsentanter fra hver 
husråd, ædrerådsrepræsentant og politisk kontaktperson. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes den hjælp, støtte og omsorg, som de har behov for og at 
den gives på en god og ordentlig måde. Det er ligeledes vores indtryk at medarbejdernes tilgang til be-
boerne er præget af respekt og rummelighed. Det svarer til det beboere giver udtryk for og til vores 
vurdering. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne har fokus på at hjælpe hinanden på tværs af enheder og teams, sådan at Fårvang Æld-
recenter opleves som et samlet hjem. Der er fortsat fokus på forhold, der har betydning for medarbej-
dernes trivsel og udvikling såvel fagligt som personligt.  
 
Her har været en del fravær og budgetjusteringer, som har ført med sig, at medarbejderne har oplevet 
sig under pres. Det arbejder man nu bevidst med at stabilisere. 
 
Der er, som led i Kommunes fokusområde på rehabilitering, nedsat projekt fremtidsværksted og fokus 
på hverdagslivet. Metoden skal bidrage til at se kritisk på de daglige rutiner og medvirke til at formulere 
nye ideer og fælles mål og handlinger. En arbejdsgruppe er i gang med at revidere velkomstmateriale. 
Forløbet bidrager til et fælles fagligt fundament. Det skaber faglig udvikling og kommer beboerne til 
gavn. 
 
Her er en fast mødestruktur, der medvirker til at kvalificere indsatsen. Det er vores indtryk, at her er fo-
kus på fælles faglig forståelse for såvel det pædagogiske og omsorgsmæssige som det organisatoriske 
indhold.  
 
Samlet set udtrykker medarbejderne tilfredshed med deres arbejdsplads og med samarbejdet med kol-
leger og ledelse.  
 
Det er vores vurdering, at opgaverne er godt organiseret, og at medarbejderne er kompetente og en-
gagerede. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmebeskrivelser i beboernes mapper 
og kan som opfølgning konstatere, at der er behov for opdatering.  
 
Beboeren og eventuelt dennes pårørende har krav på indsigt i, hvilken hjælp beboeren er tildelt, såle-
des at de har mulighed for at vurdere, om hjælpen er i overensstemmelse med Kommunens serviceni-
veau og standard på området. 
 
Magtanvendelse 
 
Vi kan konstatere, at her en god forståelse for at efterleve retningslinjerne for magtanvendelse og ind-
beretning. 
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Her er et godt samarbejde med Kommunes demenssygeplejerske. Der arbejdes således forebyggende 
med at undgå at såvel omsorgssvigt som magtanvendelse opstår ligesom man tager situationer op på 
møderne med fokus på læring.  
 
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   
 
Her er ikke yderligere 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 er selv gået rundt 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 8. marts 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


