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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 31. juli 2012 fra kl. 14.30  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken Plejecenter. Generelt 
er formålet 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 
 

 tilbuddet fremstår indbydende og indrettet således, at det tilgodeser beboernes behov for op-
hold i fællesskabet og i egne boliger. Her er pænt og rent 

 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de er meget tilfredse med den hjælp og støtte, de 
modtager 

 

 beboerne har indflydelse på deres eget liv, og medarbejderne har fokus på at arbejde rehabilite-
rende blandt andet gennem inddragelse af beboerne i hverdagens gøremål og i de beslutnin-
ger, der vedrører deres eget liv, om end det er de nære ting  

 

 her er et godt fungerende samarbejde med de pårørende 
 

 medarbejderne fremstår fagligt kompetente og engagerede. Her er et godt samarbejde i enhe-
derne og med lokallederne 

 

 vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner for udvalgte beboere. 
Det er vores vurdering, at materialet er opdateret, delvist fyldestgørende og retningsgivende for 
indsatsen 
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 her er aktuelt ingen anvendelser af magt. Medarbejderne er bekendte med regelsættet for om-
rådet og Kommunens procedure for indberetning.  

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra forrige tilsynsbesøg vil fremgå under punktet 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 fortrinsvist udspringer af alder. Her er opmærksomhed på at tilbyde beboere 
under 65 år en handleplan, jf. Servicelovens bestemmelser herom. 
  
Her er i alt 40 boliger, fordelt på fire leve/bomiljøer med 10 boliger i hver. Otte af boligerne er ægtepar-
boliger, og her bor aktuelt et ægtepar. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er lyst og indbydende. Boenhederne er hyggelige og hjemlige, indrettet med ældre møbler, der ap-
pellerer til beboerne, kunst på væggene, grønne planter og friske blomster på bordene.  
 
Udenfor på terrasserne er der parasoller samt borde og stole. Beboerne giver udtryk for, at de benytter 
terrasserne så meget som muligt. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer, er nogle beboerne ved at vågne efter middagshvilet, mens andre allerede er i fælles-
skabet. Her tilbydes beboerne eftermiddagskaffe i fællesskabet eller i deres egne lejlighed, alt efter øn-
ske, ressourcer og aktuel dagsform. Det er vores indtryk, at beboerne trives på stedet. De giver udtryk 
for og indtryk af megen tilfredshed med den pleje og omsorg, de modtager. Her er respekt for og ac-
cept af den enkelte beboers særlige ønsker og behov, hvilket bekræftes af de pårørende og er i over-
ensstemmelse med vores vurdering. Medarbejderne er omsorgsfulde, nærværende og respektfulde i 
deres tilgang til opgaven, hvilket både beboere og deres pårørende bekræfter. 
 
Ligeledes er det vores indtryk, at beboerne har indflydelse på deres egen dagligdag, hvor selvbestem-
melsesretten og muligheden for at vælge til eller fra foregår på beboernes præmisser. Medarbejderne 
udtrykker, at deres fornemmeste opgave er at yde beboerne hjælp til selvhjælp. Eksterne samarbejds-
partnere så som fysio- og ergoterapeuter, egen læge og gerontopsykiatrien inddrages efter behov i 
samarbejdet omkring at styrke beboerne mestring af deres eget liv. 
 
Her arbejdes med Eden Alternative metoden, som inddrages i hverdagen med henblik på at styrke be-
boernes livskvalitet og selvbestemmelse. Fx. Bor der flere katte i boenhederne som beboerne giver ud-
tryk for skaber meget glæde i hverdagen. Under vores besøg ligger de henslængt i en sofa og nyder at 
blive kælet for og snakket med af beboerne. Herudover prioriteres det sociale samvær med beboerne 
højt, her bages eks. pandekager til aftenskaffe eller eftermiddagskaffen nydes på terrassen. 
 
En gruppe af frivillige arrangerer og deltager i forskellige aktiviteter, så som kortspil og dans, sammen 
med beboerne. 
 
Her er tilknyttet en politisk kontaktperson som har til formål, at knytte kontakt imellem beboere og politi-
kere.   
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er der som planlagt seks medarbejdere på arbejde, en medarbejder i hver boenhed og to 
springere som dækker to boenheder hver.  
 
Vi kan konstatere, at medarbejderne er fagligt kompetente, engagerede og nærværende i opgaveløs-
ningen med beboerne. Det medvirker til at sikre beboerne en tryg og indholdsrig dagligdag, hvilket er et 
godt udgangspunkt for trivsel. 
 
Medarbejderne udtrykker tilfredshed med de to lokalledere, som hver især har ansvaret for den daglige 
drift af to boenheder. De føler sig velinformerede fra ledelsens side af og der tages hånd om hverda-
gens udfordringer. 
 
Det ville med fordel kunne sikres, at alle medarbejdere er bekendte med hvor beboermapperne forefin-
des og hvad de indeholder. Dette er drøftet med ledelsen, som er enig i denne betragtning. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner for udvalgte beboere. Det er 
vores vurdering, at materialet er opdateret, delvist fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Her er aktuelt ingen anvendelse af magt. Medarbejderne er bekendte med regelsættet for området og 
Kommunens procedure for indberetning. 
 
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   
 
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. 
 
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. 
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Aalborg, den 22. august 2012 

 
REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


