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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Remstruplund Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 16. august 2012 fra kl. 16.00 
 
 

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

 

 Som opfølgning kan vi konstatere, at medarbejdere og ledelse har deltaget i ”Projekt Arbejds-
miljø”. Vi vurderer, at dette arbejde fortsat bør vies opmærksomhed med henblik på at fortsætte 
den positive udvikling 

 

 det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til den beskrevne målgruppe. Det vurde-
rer vi ud fra samtale og samvær med beboere, medarbejdere og ledelsen samt gennemgang af 
den skriftlige dokumentation 
 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp, støtte og omsorg, de modtager. De giver 
ligeledes udtryk for, at her er en god omgangstone mellem dem og medarbejderne. Det er i 
overensstemmelse med vores oplevelse 

 

 det er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderne, gennem deres tilgang til beboerne, på 
betydningen af, at beboerne inddrages mest muligt i de beslutninger, der vedrører deres eget liv  

 

 medarbejderne er fagligt kvalificerede til at varetage opgaveløsningen for og sammen med be-
boerne. De tilkendegiver tilfredshed med ledelsen og med den støtte og opbakning, de modta-
ger samt en grundlæggende tilfredshed med samarbejdet med kollegerne 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at den hjælp og støtte, som beboerne modtager gennem 
døgnet nu også fremgår af døgnrytmeplanerne. Det er vores vurdering, at dokumentationen er 
ajourført, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen 
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 medarbejderne er bekendte med gældende lovgivning for magtanvendelse og kender Kommu-
nens procedure for indberetning. Vi får oplyst, at her er et veletableret samarbejde med de-
menskoordinatoren, der inddrages i bestræbelserne på at forebygge, at der opstår uhensigts-
mæssige situationer. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra forrige tilsynsbesøg vil fremgå under punkterne Medarbejderforhold og faglige forud-
sætninger og Den skriftlige dokumentation. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte, til imødekommelse af behov af fysisk, 
psykisk og social karakter, der primært udspringer af alder. Her er aktuelt 26 beboere, fordelt på tre bo-
enheder.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samtaler og 
samvær med beboere, samtaler med medarbejdere samt gennemgang af den skriftlige dokumentation. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Boenhederne er hyggelige og hjemlige og indrettet med ældre møbler, der appellerer til beboerne. Her 
er kunst på væggene og grønne planter på borde og i vinduerne. Omgivelserne fremtræder rene og 
pæne. 
 
Udenfor i gårdhaven er der borde og stole. Her er flere høns i et stort bur, og beboerne finder stor glæ-
de ved at tilbringe tid med at passe dem. Herudover er der også et stort drivhus med tomatplanter. Be-
boerne giver udtryk for, at de benytter gårdhaven efter ønske og lyst. Aktuelt er der ansøgt om indheg-
ning af gårdhaven. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer på tilsyn møder vi enkelte beboere på gangene og i fællesarealerne. Medarbejderne 
er hos de beboere, som har brug for hjælp. Senere er der fællespisning i de enkelte boenheder, og de 
beboere, der ønsker det, får serveret aftensmaden i deres egen bolig. 
 
Det er vores indtryk, at medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov, vaner og øn-
sker. Beboerne inddrages i daglige gøremål ud fra egen formåen og interesse.  
 
Selvbestemmelse er ifølge beboernes oplevelse en naturlig og integreret del af dagligdagen. Her er 
beboerne medinddraget i beslutninger om, hvornår de ønsker at komme op, gå i seng og valg af tøj 
med videre, hvilket er med til at vedligeholde færdigheder og bevare funktionsniveau, såvel fysisk som 
mentalt. 
 
Beboerne efterlyser flere aktiviteter, så som fællessang, banko og gåture. Her er aktuelt ansat en aktivi-
tetsmedarbejder som laver aktiviteter sammen med beboerne i de enkelte boenheder. Ledelsen oply-
ser, at her er opmærksomhed på at tilbyde beboerne forskellige aktiviteter i det omfang det er muligt og 
at der løbende arbejdes på, at forbedre udbuddet af aktiviteter til beboerne. 
 
Blandt enkelte beboere gives der udtryk for, at rengøringsstandarden i deres boliger kunne være bed-
re. Det vil ledelsen følge op på, og vi har foreslået, at emnet indgår i indflytningssamtalen, således, at 
forventningerne afstemmes med beboerne og evt. deres pårørende.  
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er der som planlagt tre medarbejdere på arbejde, med en medarbejder i hver boenhed. 
Vi får oplyst, at der senere kommer en fjerde medarbejder, der fungerer som springer. Medarbejderne 
giver udtryk for, at de er gode til at hjælpe hinanden på tværs af boenhederne, hvilket også er med til at 
give en fælles forståelse for opgaveløsningen. 
 
Det er vores indtryk, at de medarbejdere, der er på arbejde, er fagligt kompetente og nærværende i 
deres tilgang til og omsorg for beboerne. Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejdergruppen er 
engageret i opgaveløsningen.  Der bruges i øjeblikket en del vikarer grundet sommerferien, men man 
forsøger så ved muligt at inddrage vikarer, der tidligere har arbejdet her, da de dels kender beboerne 
og dels også arbejdsgangene.  Det er forhold, der alt andet lige er med til at skabe en tryghed for be-
boerne. 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at her er opmærksomhed på samarbejde. I løbet af vinteren 2011 og 
foråret 2012 har medarbejdere og ledelse deltaget i ”Projekt Arbejdsmiljø”, hvilket efter såvel medar-
bejdere som ledelses udsagn har haft en positiv effekt på samarbejdet. Medarbejderne giver udtryk for, 
at her er en god dialog med såvel kolleger som ledelse. Vi vurderer, at dette arbejde fortsat bør vies 
opmærksomhed for at fortsætte den positive udvikling. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at den hjælp og støtte, som beboerne modtager gennem døgnet, nu 
er beskrevet i døgnrytmeplanerne. En god detaljeringsgrad kan bidrage til flere faglige overvejelser, 
herunder også omkring beboernes inddragelse. 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af udvalgte døgnrytmeplaner og journalnotater 
både elektronisk og i beboermapper. Det er vores vurdering, at dokumentationen er ajourført, fyldest-
gørende og retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer få magtanvendelser, som indberettes efter reglerne. Medarbejderne er bekendte med 
gældende lovgivning for magtanvendelse og kender Kommunens procedure for indberetning. Vi får op-
lyst, at her er et veletableret samarbejde med demenskoordinatoren og gerontopsykiatrien. 
 
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  
 

 Forventningsafstemning ved indflytningen. 
 
 

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 27. august 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


