
 

1 
Udført af Karen Bastrup og Birgit Jensen 

 

 
TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs 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 bliver i stand til at mestre eget liv. Nøgleordene i dette arbejde er rehabilitering, inddragel-
se og selvbestemmelse. Vi har desuden fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsyn og vurde-
ret stemning og atmosfære. 
 
Herudover har vi generelt og konkret vurderet 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 generelt hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund 
af samvær og samtaler med beboere, medarbejdere og ledelse og gennemgang af skriftlig do-
kumentation 

 

 de fysiske rammer fremtræder med lange gange, der kan give et lidt institutionsagtigt indtryk 
samt med og fælles faciliteter. Man har organiseret sig i 3 teams, hvor team 3 har de bedste 
rammer for en indsats, der tager afsæt i leve-bo-konceptet. Det er vores indtryk, at man gør 
hvad man kan for at skabe hjemlige rammer 
 

 det er vores indtryk, at beboerne modtager den hjælp og støtte, der er aftalt, og at den gives på 
en god og ordentlig måde. Medarbejdernes tilgang til beboerne er præget af respekt og omsorg 
for den enkelte. Det svarer til beboernes udtaleser 

 

 det vores indtryk, at beboerne medinddrages og har indflydelse på forhold vedrørende eget liv 
gennem det daglige samarbejde med medarbejderne. Her er fokus på træning og almindelig 
daglig livsførelse og beboernes indflydelse på deres eget liv. Alt sammen tiltag der er med til at 
sikre, at beboerne bevarer deres færdigheder 
 

 her er fokus på en helhedsorienteret indsats og sammenhængende forløb, hvor der inddrages 
eksperter, fx sundhedsteam, det palliative team, akutteam og VISO. Samlet set kvalificerer det 
indsatsen 
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 det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente til at varetage opgaveløsningen 
omkring beboerne. Det er vores indtryk, at ledelse og medarbejdere er udviklingsorienterede og 
løbende har opmærksomhed på at tilpasse kompetencerne til beboernes behov 

 

 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er ajourført, fyldestgørende og hand-
lingsanvisende for indsatsen 
 

 medarbejderne er bekendte med gældende retningslinjer for magtanvendelse og indberetning 
heraf. Her er fokus på den forbyggende indsats gennem den pædagogiske tilgang og gennem 
samarbejde med VISO 

 

 der er behov for at ajourføre oplysningerne på Tilbudsportalen. 
 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Vi har fulgt op på anbefalinger fra forrige tilsyn, hvilket vil fremgå under De omsorgsmæssige forhold og  
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 primært udspringer af alder. Her er enkelte yngre beboere, som har særlige 
behov. Disse imødekommes ved iværksættelse af særlige tiltag. Herudover er der flere beboere med 
behov, der udspringer af en demenslidelse. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne generelt hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af sam-
vær og samtaler med beboerne, medarbejdere og ledelse. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremtræder med lange gange og fælles faciliteter. Man har organiseret sig i 3 te-
ams, hvor team 3 har de bedste rammer for en indsats, der tager afsæt i leve-bo-konceptet. Vi har kon-
centreret os om team 2 og 3. Her opleves en god tone og atmosfære. 
 
Vi kan konstatere, at der er indrettet små nicher, der bryder de lange gange, som kan give et lidt institu-
tionsagtigt indtryk. Fællesarealerne benyttes til samvær i forbindelse med måltiderne. Her afvikles også 
aktiviteter, som knytter sig til de daglige små gøremål. Der er et stor aktivitetsrum, som også denne 
formiddag benyttes af mandeklub samt en strikkeklub, der støtte af frivilliges. Borgere fra lokalområdet 
deltager ligeledes. Desuden er der træningsrum med forskellige redskaber, som også benyttes med 
det formål, at beboerne kan bevare deres færdigheder.. 
 
Beboerne udtrykker tilfredshed og glæde med at bo her.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at der fortsat er et godt samarbejde med frivillige. Det er skabt 
stuktur på området, og der er kontaktpersoner tilknyttet de frivillige med det formål at de kan føle sig 
ventet og velkomne. De frivillige er med til at gøre en forskel i hverdagen og virker som et godt supple-
ment til det nære netværk, og den hjælp der i øvrigt ydes. 
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Der afholdes desuden beboermøder med jævne mellemrum, og der udarbejdes referater fra møderne. 
Dermed inddrages beboerne i beslutninger, der vedrører hverdagslivet. 
 
Under vores tilsyn møder vi beboere i deres egne lejligheder og i fællesskabet. Det er vores indtryk, at 
samværet og kommunikationen mellem medarbejdere og beboere er præget af omsorg, tillid, respekt 
og åbenhed. Stemningen er god, og der er en hyggelig og rolig atmosfære. 
 
Den socialpædagogiske og omsorgsmæssige tilgang til beboerne tager afsæt i relationsarbejdet, hvor 
man har øje for mennesket som helhed og de ressourcer den enkelte måtte have. Medarbejderne yder 
støtte og omsorg, således at beboerne får redskaber til at hjælpe sig selv gennem ADL. 
 
Planlægningen sker med udgangspunkt i kontaktpersonsystemet. Det betyder, at det tilstræbes, at be-
boerne i videst muligt omfang modtager hjælp af den medarbejder, der er deres kontaktperson. Det er 
med til at sikre kontinuitet i hverdagen. Kontinuitet har betydning på flere områder og måder.  
 
Dels betyder det, at beboeren kender den/de person(er), som kommer i hjemmet, og dels må det anta-
ges at øge kvaliteten, at medarbejderne kender beboernes behov. Det betyder blandt andet, at medar-
bejderne er bedre i stand til, at vurdere om der sker ændringer i beboernes tilstand og dermed behov 
for en justering af indsatsen. 
 
Her er desuden et godt samarbejde med Kommunes akutteam, sundhedsteam, VISO og andre konsu-
lenter. Alt sammen bidrager det til at kvalificere indsatsen til fremtidens opgaver og kompleksitet. Det 
kommer beboerne tilgode i en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Det svarer til Sund-
heds- og ældrepolitikken. 
 
Medarbejderne oplyser, at her er et godt samarbejde med pårørende, hvor det er aktuelt og giver me-
ning. 
 
Det er vores indtryk, at beboerne modtager den hjælp og støtte, der er aftalt, og at den gives på en god 
og ordentlig måde. Medarbejdernes tilgang til beboerne er præget af respekt og omsorg for den enkel-
te. Det svarer til beboernes udtaleser og til vores vurdering. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere og en sygeplejerske. 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 giver udtryk for, at de har et godt og konstruktivt indbyrdes samarbejde og en god dia-
log til ledelsen. De oplever, at de får den nødvendige støtte og opbakning fra ledelsen og bliver tildelt 
ansvar, hvilket medvirker til at skabe trivsel og arbejdsglæde. 
 
Medarbejderne er tilknyttet de enkelte teams og arbejder på tværs af teams ved behov, hvilket øger 
fleksibiliteten og kendskabet til alle beboerne. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med organiseringen 
af arbejdet. 
 
Der er fokus på hverdagslivet og rehabilitering. Det er særlig vigtigt i en tid, hvor der sker ændringer i 
opgaveløsningen i retning af mere komplekse opgaver. Det er man opmærksom på her. Det medvirker 
også til at styrke de faktorer der har positiv indflydelse på arbejdsvilkår og trivsel. Desuden medvirker 
det til, at kvalificere medarbejderne til fremtidens krav og opgaver. 
 
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. 
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Den skriftlige dokumentation 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at der er arbejdet med at opdatere og justere døgnrytmeplanerne 
sådan, at de nu generelt er ajourført og fyldestgørende.  
 
Alle er fortrolige med at bruge omsorgssystemet. Hver beboer har sin egen informationsmappe sådan 
at beboerne er bekendt med hjælpen og dens udmøntning. 
 
Magtanvendelse 
 
Vi kan konstatere, at her en god forståelse for at efterleve retningslinjerne for magtanvendelse og ind-
beretning. 
 
Her er et godt samarbejde med VISO. Der arbejdes således forebyggende med at undgå at såvel om-
sorgssvigt som magtanvendelse opstår ligesom man tager situationer op på møderne med fokus på 
læring.  
 
Siden forrige tilsyn har der været undervisning i reglerne vedrørende magtanvendelse og desuden og-
så undervisning i tavshedspligten. Det medvirker til at opdatere medarbejderne til den sidste nye viden. 
 
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 og frivillige. Vi har endvidere inddraget repræ-
sentanter 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. 
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Aalborg, den 1. marts 2012 

 
REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


