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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter. Generelt er for-
målet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støt-
te 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 tilhører målgruppen, hvilket vurderes ud fra samtaler og 
samvær med dem, samt samtaler med medarbejdere og ledelse 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet. Omgivelserne, både fæl-
lesfaciliteter og beboernes lejligheder fremstår pæne og rene. Der er en hjemlig og god atmo-
sfære i begge enheder 

 

 beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager, uanset hvem der hjælper 
dem og hvornår 

 

 beboerne medinddrages i hverdagslivet alt efter formåen og lyst. Der er i høj grad fokus på de 
små ting og opgaver, som for den enkelte giver livskvalitet. Det gode hverdagsliv, rehabilitering 
og træning kommer endnu mere i fokus end tidligere 

 

 et aktivitetsudvalg bestående af tre medarbejdere har udarbejdet et årshjul over tilbud og arran-
gementer, for t skabe overblik, og der er fortsat et godt samarbejde med frivillige. 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 

 

 medarbejderne er kontaktpersoner for beboerne og er fortrinsvis tilknyttet en af boenhederne, 
men hjælper hinanden på tværs. De koordinerer selvstændigt den daglige indsats i den enkelte 
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boenhed ud fra individuelle behov hos beboerne. Der sker koordinering på tværs så huset frem-
står som et hus 
 

 vi kan konstatere, at medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der 
leveres, ligesom medarbejdernes indsats er præget af engagement og vedholdenhed. Det er 
vores opfattelse, at arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst 
muligt 

 

 den skriftlige dokumentation er ajourført, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. Her 
er løbende fokus på, at vurdere og justere indsatsen og beskrivelserne heraf, når beboernes 
behov ændrer sig 
 

 vi kan konstatere, at her en god forståelse for at efterleve retningslinjerne for magtanvendelse 
og indberetning 

 

 oplysninger på Tilbudsportal er i overensstemmelse med praksis  
 

Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er intet til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker med brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder. De er i alderen 65 år og opefter. Her er flere med 
behov, der udspringer af demenslidelser. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne samlet set hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af 
samvær og samtaler med beboerne, medarbejdere og ledelse. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Beboerne bor i lejligheder med tilhørende fællesfaciliteter, og i hvert hus står de enkelte medarbejdere 
således for plejen og omsorgen. 
 
Fællesarealerne er lyse og venlige samt indrettet i en hjemlig stil, der indbyder til ophold og socialt 
samvær i fællesskabet. Beboernes boliger er indrettet i overensstemmelse med den enkeltes smag og 
interesse, og beboerne har udgang til egne terrasser. Her er pænt og rent overalt. 
 
Her er træningsrum, som beboerne benytter, når de har lyst men også under mere strukturerede og 
målrettede former under instruktion af en fysioterapeut. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Her er en stille og rolig stemning, hvor flere beboere er i gang med morgenkaffen i fællesskabet. Det er 
det stille samvær og nærvær, der denne dag er i fokus. En af beboerne lægger vasketøj sammen, og 
forberedelser til middagsmaden er så småt i gang. 
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Her er en gennemgående god, respektfuld og omsorgsfuld omgangstone, og medarbejdernes rolige 
fremtoning og imødekommenhed medvirker til at skabe et godt miljø med en god stemning og atmo-
sfære til glæde for beboerne. 
 
Beboerne har indflydelse på alle nære dagligdags forhold, som eksempelvis menuplan, hvornår de øn-
sker at komme op om morgenen, hvornår de ønsker at få bad, deltage i aktiviteter og ture ud af huset 
med videre. Det er vores indtryk, at beboernes selvbestemmelsesret og indflydelse vægtes i hverda-
gen. 
 
De beboere, der kan og magter det, inddrages i de daglige gøremål som borddækning og oprydning. 
Der er mange aktivitetstilbud i løbet af ugen, hvor der også inddrages frivillige i samarbejde, og bebo-
erne tilbydes jævnlige gåture i lokalområdet. Beboerne har indflydelse på ønsker om aktiviteter og ture 
med videre. Der er et godt samarbejde med frivillige og pårørende. Frivillige inddrages i aktiviteter som 
mandeklub og kvindeklub. Desuden er der fredagscafé, hvor der er sang og musik.  
 
En arbejdsgruppe arbejder lige nu på at udarbejde et årshjul, hvoraf diverse arrangementer og aktivi-
tets tilbud vil fremgå. 
 
En organisation her doneret et transportabel hæve-sænkebord, som gør det let at inddrage beboerne i 
små daglige opgaver uanset om der benyttes kørestol eller andre hjælpemidler, fx det gør det lettere fx 
at piske fløde eller skrælle kartofler og grønsager. Man har meget fokus på, at beboerne inddrages i 
det, de kan mestre og har lyst til. 
 
Der holdes årlige informations- og udvekslings møde med beboere og pårørende.  
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den støtte, omsorg og pleje de modtager. Lige-
ledes giver de udtryk for, at dialogen foregår i en god og respektfuld tone. Det er i overensstemmelse 
med vores vurdering og medvirker til livskvalitet for beboerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere og køkkenassistent. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejds-
forhold og det tværfaglige samarbejde, som medvirker til at kvalificere den faglige sparring og dermed 
indsatsen.  
 
Medarbejderne er tilknyttet den enkelte levebo-enhed og arbejder på tværs af enhederne ved behov, 
hvilket øger fleksibiliteten og kendskabet til alle beboerne. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med 
organiseringen af arbejdet. Der arbejdes i skiftende vagter, hvilket giver en fælles forståelse for de 
samlede opgaver. 
 
Dagen er tilrettelagt efter beboernes behov og ønsker. Maden er forberedt dagen i forvejen og om 
søndagen leveres maden udefra, hvilket giver tid til det stille samvær og nærvær. 
 
Her er fokus på projekt hverdagsliv med en temadag i foråret. Her har begrundet i de nye rammer og 
organiseringen altid været fokus på beboerinddragelse. Temadagen skal bidrage til nye ideer og fælles 
forståelse for opgaveløsningen. 
 
Medarbejderne kender proceduren, der anvendes, når en beboer flytter ind. Kontaktpersonen deltager 
ved indflytningssamtalerne. Her findes vejledende og skriftligt materiale, der skal tjene som støtte til, at 
skabe ens retning i opgaveløsning ved indflytning. Vi kan ligeledes konstatere at livshistorien inddrages 
der hvor det er aktuelt og giver mening. Efter vores vurdering er livhistorien et godt og vigtigt redskab, 
der kan bruges til, at give en individuel og omsorg, pleje tilpasset ønsker og behov.   
 
Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne inddrager eksterne samarbejdspartnere og Kom-
munens konsulenter i relevant omfang. Her er desuden et godt samarbejde med demenskoordinator. 
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Der er fokus på trivsel i medarbejdergruppen, og der er fortsat en fast mødestruktur, der sikrer den ret-
tidige information og mulighederne faglig udveksling. Der er afviklet medarbejderudviklingssamtaler, får 
vi oplyst af medarbejderne. 
 
Medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom med-
arbejdernes indsats er præget af såvel høj faglighed som stort engagement og vedholdenhed. Det er 
vores opfattelse, at arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst mulig. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation. Her foreligger generelt opdaterede døgnrytmebeskri-
velser. Det er vores vurdering at dokumentationen ellers er retningsgivende for indsatsen. 
 
Alle er fortrolige med at bruge omsorgssystemet. Hver beboer har sin egen informationsmappe, sådan 
at de hver især er bekendte med hjælpen og dens udmøntning. 
 
Magtanvendelse 
 
Her er fokus på at forebygge konflikter, som kan føre til magtanvendelse bl.a. ved opmærksomhed på 
kommunikation og kropssprog. 
 
Magtanvendelse og forebyggelse drøftes på gruppe møder med henblik på læring fremadrettet. De-
mens koordinator inddrages efter behov. 
 
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 2. marts 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


