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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Karolinelundscentret, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 18. juni 2012 fra kl. 20.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Karolinelundscentret. 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 
  
 

 Her er 25 somatiske pladser, 9 midlertidige pladser og 9 faste pladser for beboere med de-
menslidelser. Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede og tilgodeser beboernes behov for 
egen lejlighed, ophold i fællesarealer samt benyttelse af vel indrettede anvendelige haver 

 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af, at modtage den hjælp og støtte, som de har brug for. 
Her er en god stemning og medarbejderne fremstår omsorgsfulde  

 

 her arbejdes med opmærksomhed på, at beboerne kan vedligeholde deres færdigheder, og de 
inddrages aktivt i store som små gøremål i f.eks. plejesituationer og under måltidet. Her arbej-
des sammen med relevante samarbejdspartenere med henblik på rehabilitering 

 

 medarbejderne fremstår fagligt kompetente og engagerede i arbejdet. Her er et godt samarbej-
de og her er positive forventninger til de relativt nytiltrådte ledere 

 

 den skriftlige dokumentation fremstår fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen, her ses 
eksempler på beskrivelser af, hvorledes beboerne inddrages aktivt i dagligdagen. Ved udarbej-
delse af døgnrytmeplaner bør her være opmærksomhed på at datere dokumenterne, så det 
fremgår, hvornår de er opdateret 
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 her er en god forståelse for at arbejde forebyggende for at undgå magtanvendelse. Medarbej-
derne er bekendte med reglerne for området og indberetningspligten. 
 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke punkter til opfølgning. 
 
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 25 somatiske pladser i team 1 og 2. 
På de midlertidige pladser team 4 er her 9 pladser. Team 3 består af 9 faste pladser for beboere med 
demenslidelser. På de somatiske pladser er her beboere under 65 år, her er opmærksomhed på at til-
byde dem en § 141 handleplan jf. lovgivningen herom. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Stedet er inddelt i 4 Levebo miljøer, hver med eget køkken, opholdsstue/spisestue, kontorer samt be-
boernes lejligheder. Team 1 og 2 er forbundet via en lang gang og her er også 4 lejligheder i stueeta-
gen. Her er en hyggelig indretning med ældre møbler og effekter. I team 2 er her ligeledes en kat, som 
bidrager til atmosfæren med adspredelse og sansestimuli. Her er tilknyttet en terrasse, som bruges flit-
tigt i sommerhalvåret, hvorfra her er udsigt til det omkringliggende landskab. 
 
Team 3 og 4 har til huse i nyere lokaler, som fremstår lyse og indbydende. Her er velbesøgte sanseha-
ver, som der er udgang til fra spisestuen.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flere af beboerne ved at få aftenskaffe, enkelte ser fjernsyn og her er en rolig stem-
ning og atmosfære. Beboerne giver indtryk af og udtryk for at trives på stedet, og er tilfredse med den 
hjælp og støtte, som de modtager. Her er en omsorgsfuld tilgang til beboerne, som tager udgangspunkt 
i den enkeltes ressourcer, færdigheder og aktuelle dagsform. Beboerne bekræfter dette og beretter om, 
at de selv har indflydelse på sengetider og til- eller fravalg af deltagelse i fællesskabet ved aktiviteter og 
måltider. I team 2 ses eksempler på beboernes personlige dækkeservietter med billeder af dem selv og 
familie/venner, hvilket kan danne grundlag for dialog ved måltidet. 
 
I henhold til kommunens fokusområde omkring rehabilitering arbejdes her sammen med relevante 
samarbejdspartnere så som demenskoordinator, fysio- og ergoterapeuter. Herudover er der bl.a. via 
Leve-bo miljøet opmærksomhed på at inddrage beboerne i dagligdags gøremål omkring måltidet, lige-
som haverne benyttes til aktivitet så som plukning af bær og krydderurter. I plejesituationer arbejdes 
her på at beboerne inddrages og bidrager med det de kan, som f.eks. delvis tandbørstning, hvilket og-
så fremgår af beskrivelser i døgnrytmeplanerne. 
 
Her er tilknyttet henholdsvis Venneforening og frivillige, som bidrager ved aktiviteter så som årstidsbe-
stemte arrangementer og sang.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Her er to ledere for henholdsvis team 1-2 og team 3-4, de er begge relativt ny ankomne og oplever at 
være blevet godt modtaget på stedet. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med ledelsen, som er imø-
dekommende, tydelig og retningsgivende for indsatsen. I de 4 teams og på tværs af huset er her et 
godt samarbejde, som er præget af faglighed, sammenhold og godt humør. 
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I team 1 og 2 er her på initiativ fra den nye leder indført ”Solstrålehistorier”, som medarbejderne jævn-
ligt udarbejder med udgangspunkt i en god oplevelse i arbejdet på stedet. Dette tiltag er med til at sikre 
fokus på de positive oplevelser, som ligeledes forstærkes ved at blive italesat. 
 
Her afholdes kontinuerligt møder i de enkelte teams og medarbejderne tilbydes MU- samtaler. 
 
I kommunen pågår et rotationsprojekt for social- og sundhedshjælpere, som giver dem mulighed for 
gennem uddannelse at blive opkvalificeret til social-og sundhedsassistenter, dette tilbud benyttes.  
 
Medarbejderne i team 3 og 4 modtager supervision, hvilket de udtrykker stor tilfredshed med. Det er 
vores erfaring, at supervision er et relevant redskab i forhold til faglige dilemmaer, som herigennem be-
lyses og skaber et rum for refleksion.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Den skriftlige dokumentation fremstår fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen, her ses ek-
sempler på beskrivelser af, hvorledes beboerne inddrages aktivt i dagligdagen. Ved udarbejdelse af 
døgnrytmeplaner bør her være opmærksomhed på at sætte dato på dokumenterne, så det fremgår 
hvornår de er opdateret. 
 
Magtanvendelse 
 
Her kan forekomme magtanvendelser specielt i team 3 med beboere med demenslidelser. Her er en 
god forståelse for at arbejde forebyggende for at undgå magtanvendelse. Medarbejderne er bekendte 
med reglerne for området og indberetningspligten. 
 
Der anvendes hændelsesskemaer ved truende verbale udsagn fra beboerne til medarbejderne. 
 
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. 
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Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på 
stedet. 
 

 
 
 

Aalborg, den 30. juni 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


