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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Skovly, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 25. september 2012 fra kl. 11.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovly. 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 umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen 
 

 de fysiske rammer fremstår indbydende inde såvel som ude. Indretningen tilgodeser beboernes 
behov for dels at opholde sig i fællesskabet og dels at være i delvis skærmede arealer, samt 
ophold i egen lejlighed 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at her i forhold til specielt en beboers hjælp, støtte og pleje er 
i gangsat flere initiativer, så som samarbejde med gerontopsykiatrisk afdeling, justering af me-
dicin, tæt samarbejde med pårørende, mm 

 

 det er vores indtryk, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. Ligeledes vur-
deres det, at hjælpen gives på en respektfuld måde, hvor beboerne guides og vejledes gennem 
dagligdagen. Her er en rolig stemning og atmosfære, som giver indtryk af overblik over dagens 
opgaver fra medarbejdernes side 

 

 fra medarbejdernes side er her opmærksomhed på at bevare beboernes færdigheder længst 
muligt, således at de kan mestre eget liv og blive inddraget i det omfang de magter det. Eksem-
pelvis er beboerne ved måltider inddelt ved 2 borde, alt efter funktionsniveau og deraf behovet 
for hjælp. Ydermere søges det i plejen at inddrage beboerne mest muligt, således at motoriske 
og kognitive færdigheder stimuleres og vedligeholdes 
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 som opfølgning kan vi konstatere, at medarbejderne fremstår engagerede og med et indgående 
kendskab til målgruppen. Aktuelt er medarbejderne i gang med et HR-training forløb, som de 
omtaler positivt og ser muligheder i med henblik på et fortsat hensigtsmæssigt samarbejde. 
Medarbejderne deltager løbende i kurser og her er møde 1 gang om måneden. Samarbejdet 
omtales som godt og lederen er lydhør og tydelig retningsgivende for indsatsen 

 

 den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner fremstår opdateret og fyldestgørende. 
Tilgangen til beboerne er detaljeret og tydelig beskrevet, således indsatsen og hjælpen gives på 
en ensartet måde, som tager højde for den enkeltes funktionsniveau 

 

 her kan forekomme magtanvendelse. Medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 
Her arbejdes via pædagogiske tiltag forebyggende. Vi ser eksempel på en beboer som forlader 
stedet, beboeren guides stille og roligt ind igen af en medarbejder. Medarbejderne oplyser, at 
de udfylder ”krassesedler” i forhold til udad reagerende adfærd fra beboerne. Det er vores ind-
tryk at dette fortsat bør prioriteres, således at her løbende er opmærksomhed på dels den udad 
reagerende adfærd med henblik på fortsat udvikling af tilgangen til beboerne, og dels den virk-
ning det uforvarende kan have på medarbejderne. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning vil fremgå under punktet De omsorgsmæssige forhold og Medarbejderforhold og faglige 
forudsætninger. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, der har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, som primært udspringer af alder. Beboerne har primært behov, der udspringer 
af en demenslidelse. Her er beboere under 65 år, som tilbydes en § 141 handleplan. Her er 10 pladser, 
som aktuelt alle er i brug. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er indbydende rammer inde såvel som ude. Ved indgangen er her generelle informationer til pårø-
rende, og på døren indtil fællesrum og opholdsstue er her fotostater på ruderne med billeder af skov, 
således at døren ikke indbyder til at forlade stedet. 
 
Skovly er hyggeligt indrettet med bl.a. springvand og borde til aktiviteter/spisning, siddemiljø og en me-
re stille gang. Flere steder er her antikke effekter og reminiscenskasser, som dels skaber hygge og 
dels kan bidrage til at vække minder hos beboerne og derved danne udgangspunkt for samtale. 
 
Under tilsynet benyttes den omkring liggende skov til gåtur med en af beboerne. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at her i forhold til specielt en af beboers hjælp, støtte og pleje er i 
gangsat flere initiativer, så som samarbejde med gerontopsykiatrisk afdeling, justering af medicin, tæt 
samarbejde med pårørende og opmærksomhed på at tilbyde måltider udenfor lejligheden sammen 
med en medarbejder.  
 
Beboerne giver indtryk af trives, her er gang i varierede aktiviteter, så som arbejde med trylledej, pusle-
spil og gåtur i området. Her er en rolig og hyggelig atmosfære. I køkkenet tilberedes middagsmaden af 
en køkkenmedarbejder. Måltiderne tilberedes på stedet og dette giver beboerne mulighed for sanseind-
tryk og inddragelse i de tilfælde, hvor beboeren kan profitere af det.  
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Fra medarbejdernes side er her opmærksomhed på at bevare beboernes færdigheder længst muligt, 
således at de kan mestre eget liv og blive inddraget i det omfang de magter det. Eksempelvis er bebo-
erne ved måltider inddelt ved 2 borde, alt efter funktionsniveau og deraf behovet for hjælp. Ydermere 
søges det i plejen at inddrage beboerne mest muligt, således at motoriske og kognitive færdigheder 
stimuleres og vedligeholdes. 
 
Her er tilknyttet frivillige, som med jævne mellemrum kører ture med beboerne. 
 
Det er vores indtryk, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. Ligeledes vurderes 
det, at hjælpen gives på en respektfuld måde, hvor beboerne guides og vejledes gennem dagligdagen. 
Her anvendes sekvensplejeprincippet til flere beboere, som et redskab i forhold til mest hensigtsmæs-
sigt at kunne hjælpe beboerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at medarbejderne fremstår engagerede og med et indgående kend-
skab til målgruppen. Aktuelt er medarbejderne i gang med et HR-training forløb, som de omtaler posi-
tivt og ser muligheder i med henblik på et fortsat hensigtsmæssigt samarbejde.  
 
Medarbejderne deltager løbende i kurser, aktuelt deltager flere i Demens 3 kursus og på sigt skal alle 
medarbejdere gennem dette kursus. Her afholdes gruppemøde 1 gang om måneden med deltagelse af 
lederen. MU-samtaler er afholdt.   
 
Samarbejdet omtales som godt og alle medarbejdere arbejder i skiftende vagter, hvilket bidrager til en 
større forståelse af opgave løsningen over døgnet. Her er en god kollegial sparring og vidensdeling i 
medarbejdergruppen. Lederen har også ledelsesmæssige opgaver 2 andre steder i kommunen og er til 
stede i Skovly flere gange ugentligt, ligesom medarbejderne kan kontakte hende via mail og telefon. 
Lederen omtales som imødekommende, lydhør og tydelig retningsgivende for indsatsen. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner fremstår opdateret og fyldestgørende. Tilgan-
gen til beboerne er detaljeret og tydelig beskrevet, således indsatsen og hjælpen gives på en ensartet 
måde, som tager højde for den enkeltes funktionsniveau. 
 
Magtanvendelse 
 
Her kan forekomme magtanvendelse. Medarbejderne er bekendte med reglerne på området. Her ar-
bejdes via pædagogiske tiltag forebyggende, og vi ser eksempel på en beboer som forlader stedet, be-
boeren guides stille og roligt ind igen af en medarbejder. Medarbejderne oplyser, at de udfylder ”krad-
sesedler” i forhold til udadreagerende adfærd fra beboerne. Det er vores indtryk at dette fortsat bør pri-
oriteres, således at her løbende er opmærksomhed på dels den udadreagerende adfærd med henblik 
på fortsat udvikling af tilgangen til beboerne, og dels den virkning det uforvarende kan have på medar-
bejderne. 
 
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. 
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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 opholdt os i fællesskabet 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 2. oktober 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


