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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Rødegård, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 4. september 2012 fra kl. 10 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Rødegård. Generelt er formålet med til-
synet 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 

 
 

 Det er vores vurdering, at beboerne samlet set hører til målgruppen. Det vurderer vi på bag-
grund af samvær og samtaler med beboerne, samtaler med medarbejdere og ledelse 
 

 de fysiske rammer fremstår indbydende og anvendelige for målgruppen både inde og ude 
 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af, at de er tilfredse med den hjælp og støtte, som de mod-
tager. Her er alsidige aktiviteter, som beboerne deltager aktivt i 

 

 her er opmærksomhed på at inddrage beboerne i dagligdags gøremål, så som at dække bord 
og at skrælle kartofler. Ligeledes er her ved hjælp i hygiejne situationer fokus på at guide bebo-
erne til selv hjælp. Disse tiltag bidrager til at beboerne opnår en mestring af eget liv 

 

 det er vores vurdering, at medarbejderne er engagerede, og udviser en respektfuld omsorg for 
den enkelte beboer ud fra en vurdering af behov og funktionsevne. Medarbejderne giver udtryk 
for, at her er godt samarbejde og kreativ leder, som har tillid til medarbejderne   

 

 dokumentationen i form af døgn-rytmeplaner fremstår opdaterede, fyldestgørende og retnings-
givende for indsatsen. Lederen oplyser, at her i takt med opdatering løbende tilføjes praktiske 
opgaver i døgnrytmeplanerne, således at beboerne ved, hvad de er stillet i udsigt 
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 her forekommer ikke aktuelt magtanvendelse. Her arbejdes forbyggende i forhold hertil ved 
blandt andet, at medarbejderne er løbende er opmærksomme på at ændre deres adfærd i sam-
spillet med beboerne. Medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 
 

 
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 udspringer af alder. Her er beboere under 65 år, de er tilbudt en § 141 
handleplan. Her er en del beboere med behov for særlig støtte og omsorg, der udspringer af demens 
lidelser. Her er nu plads til 33 beboere og der er fyldt op.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er indbydende fysiske rammer inde såvel som ude. Beboernes lejligheder er fordelt på 2 etager i 4 
boenheder. I hver enhed er her et køkken kombineret med stue, som overalt fremstår hyggelige og 
hjemlige. Haven står i flot med mange blomster og hyggelige kroge, samt stier som appellerer til gåtu-
re. Udendørs er her ligeledes en hønse gård og et drivhus, hvilket indbyder til aktiv deltagelse og iagt-
tagelse. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer, er flertallet af beboerne stået op, enkelte sidder i stuen, nogle er udenfor, mens andre 
deltager i dagens aktiviteter, så som kvindeklub og træning. I løbet af formiddagen forberedes mid-
dagsmaden i hver enkelt boenhed, som enten er kold eller varm alt efter ønske fra beboerne. Maden 
tilberedes på stedet til stor glæde for beboerne, som værdsætter det frisk lavede mad og den aktivitet 
og sansestimuli, som det medfører. 
 
Her er opmærksomhed på at inddrage beboerne i dagligdags gøremål, så som at dække bord og at 
skrælle kartofler. Ligeledes er her ved hjælp i hygiejne situationer fokus på at guide beboerne til selv 
hjælp. Disse tiltag bidrager til at, beboerne opnår en mestring af eget liv. 
 
Der er et alsidigt aktivitetstilbud til beboerne i form af dans, kvindeklub, Banko, Gudstjeneste og års-
tidsfester. I hver boenhed er en ansvarlig for aktiviteter og det er ofte de sundhedsfaglige elever, som 
forestår aktiviteterne. Herudover er der tilknyttet en Venneforening, som bidrager til udmøntningen af 
nogle af aktiviteterne. 
 
Beboerne giver udtryk for og indtryk af at være tilfredse med den hjælp og støtte, som de modtager.  
Her er en god stemning og atmosfære blandt beboere og medarbejdere, dette bekræftes af pårørende.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne er imødekommende samtidig med, at de bevidst prioriterer beboernes behov. Her er en 
løbende drøftelse af hvilke af beboernes behov, som skal dækkes, og hvilke de kan selv kan varetage 
med støtte og dermed aktivt inddrages i egne behov. 
 
Medarbejderne giver udtryk for, at her er et godt samarbejde internt i boenhederne. Lederen omtales 
som imødekommende, kreativ og er opmærksom på, medarbejdernes forskellige kompetencer bringes 
i spil via aktiv sparring på bl.a. teammøder.  
 



 

3 
Udført af Elise Ledet Pedersen og Gitte Stentoft 

 

Medarbejderne deltager i forskellige kurser omhandlende bl. a. mestring, demens, Marte Meo og for-
flytning. Her af holdes teammøde en gang om måneden og her er anholdt MU-samtaler. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Dokumentationen i form af døgnrytmeplaner fremstår opdaterede, fyldestgørende og retningsgivende 
for indsatsen. Lederen oplyser, at her i takt med opdatering løbende tilføjes praktiske opgaver i døgn-
rytmeplaner, således at beboerne ved, hvad de er stillet i udsigt. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer ikke aktuelt magtanvendelse. Her arbejdes forbyggende i forhold hertil ved blandt an-
det, at medarbejderne er løbende er opmærksomme på at ændre deres adfærd i samspillet med bebo-
erne. Medarbejderne er bekendte med reglerne 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.  
 
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 og pårørende. 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 20. september 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 
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