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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Solgården, Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 13.00 

 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. 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 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 tilhører målgruppen, hvilket vurderes ud fra samtaler og 
samvær med dem, samt samtaler med medarbejdere og ledelse. Her er beboere med mangear-
tede behov og flere med behov for hjælp til alle gøremål 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer er udnyttet så godt, det lader sig gøre. Her er også 
en god atmosfære og en god tone. Det svarer til det, beboerne fortæller og til vores vurdering 
 

 beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager 
 

 det er vores vurdering, at beboerne tilbydes den individuelle støtte, de har behov for til at vedli-
geholde deres færdigheder. Støtten gives på en måde, der er præget af respekt og forståelse 
for betydningen af medinddragelse, afhængig af den enkelte beboers aktuelle behov 

 

 medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom med-
arbejdernes indsats er præget af stort engagement og vedholdenhed. Det er vores opfattelse, at 
arbejdet er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst mulig 
 

 her er et velfungerende samarbejde ledelse og medarbejdere imellem og fokus på at udvikle 
den omsorgsmæssige og sundhedsfaglige indsats og praksis på stedet 
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 som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere, at der er fulgt op på vores anbefalinger om-
kring detaljeringgraden i døgnrytmeplanerne. Den skriftlige dokumentation er ajourført 
 

 her har ikke været magtanvendelser siden seneste tilsyn. Vi kan konstatere, at her en god for-
ståelse for at efterleve retningslinjerne for magtanvendelse og indberetning 

 

 Tilbudsportalen er opdateret og i overensstemmelse med praksis. 
 

Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Som opfølgning fra tidligere tilsyn kan vi konstatere der er fulgt op på vores anbefalinger.  Vi kan også 
konstatere, at der fortsat er fokus på dialog og samarbejde med den politiske kontaktperson. 
 
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. Beboerne er i alderen fra 65 år og opefter. Man er op-
mærksom på forskellige behov i beboergruppen. Her er flere med behov, der udspringer af en demens-
lidelse. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne samlet set hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af 
samvær og samtaler med beboerne, medarbejdere og ledelse. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremtræder indbydende og pæne, om end møblerne i den ene boenhed ser lidt slid-
te og snavsede ud.  Velholdte fysiske rammer i fællesarealerne kan være motiverende for beboerens 
lyst til at komme i dem.. 
 
Fællesskaberne benyttes dog meget til samvær i forbindelse med måltiderne. Ligeledes foregår der her 
en række aktiviteter der knytter sig til de daglige gøremål.  
 
Beboerne udtrykker tilfredshed og glæde med at bo her, og er glade for deres lejligheder. Det svarer 
også til vores vurdering. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Den faglige referenceramme tager udgangspunkt i den individuelle tilgang, hvor hjælp til selvhjælp er 
den primære indsats. Målet er, at beboerne skal opnå den bedste omsorg i samspil med kontaktperso-
nerne og opleve støtte til at bestemme over deres eget liv. 
 
Den omsorgsmæssige tilgang til beboerne tager afsæt i relationsarbejdet og motivationens betydning, 
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 træning i daglig 
livsførelse, hvilket er med til at vedligeholde færdigheder, såvel fysiske som mentale.  
 
Vi kan konstatere, at det er de små daglige gøremål, der i hverdagen udgør aktiviteterne. Derudover er 
der gymnastik ugentlig, og frivillige støtter op, blandt andet med besøg jævnligt, hvor der synges og 
spilles musik.  
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Det medvirker tilsammen til at udvikle og finde meningsfyldte aktivitetstilbud til beboerne. Der ses op-
slag over de kommende tilbud, ligesom der er billeder fra forskellige arrangementer og ture.  
 
Beboerne udtrykker tilfredshed med niveauet for aktiviteter og andre tilbud. 
 
Der afholdes beboermøder jævnligt med fokus på at inddrage beboerne i de forhold, der knytter sig til 
fælles anliggender. 
 
Man har på stedet meget fokus på, hvad der er værdifuldt for den enkelte beboer og deres pårørende. 
Her er et tæt og godt samarbejde med pårørende og frivillige, fx udsendes der nyhedsmail til pårøren-
de omkring 4 gange om året.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes den individuelle støtte, de har behov for, for at vedligehol-
de deres færdigheder. Støtten gives på en måde præget af stor respekt, forståelse og medinddragelse 
af den enkelte beboers aktuelle behov og forudsætninger, sådan at beboerne kan mestre mest mulig 
selv i hverdagen. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Her er fokus på medarbejdernes trivsel, som opfølgning på en undersøgelse af medarbejdernes til-
fredshed og trivsel, hvilket var et tema, der blev drøftet på det møde, der fandt sted, da vi kom på tilsyn. 
 
Medarbejderne er tilknyttet en boenhed og er kontaktperson for én eller flere beboere. Man har fokus 
på samarbejdet på tværs i huset, hvilket øger fleksibiliteten og kendskabet til alle beboere. Her er en 
god kultur og ens tilgang til samarbejdet i hverdagen. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med struktu-
ren og organiseringen af arbejdet.  
 
Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere og køkkenassistent. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejds-
forhold og det tværfaglige samarbejde, som medvirker til at kvalificere den faglige sparring og dermed 
indsatsen. 
 
Der er fokus på uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejderne. Flere er på efteruddannelses-
forløb, og i efteråret er der fokus på rehabilitering.  Her er et velfungerende samarbejde ledelse og 
medarbejdere imellem og fokus på at udvikle den omsorgsmæssige og sundhedsfaglige indsats og 
praksis på stedet. 
 
Her er ligeledes et godt samarbejde med sundhedsteamet og akutteamet, samt andre konsulenter og 
specialister. Det medvirker til sammen til en helhedsorienteret og kvalificeret indsats.   Det svarer til 
Kommunens politik på området. 
 
Medarbejdernes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der leveres, ligesom med-
arbejdernes indsats er præget af stort engagement og vedholdenhed. Det er vores opfattelse, at arbej-
det er hensigtsmæssig organiseret og ressourcerne udnyttes bedst mulig. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, og finder at den er ajourført, fyldestgøren-
de og retningsgivende for indsatsen. Som opfølgning konstater vi at alle døgnrytmeplaner er ajourførte, 
og at der er en god detaljeringsgrad. 
 
Beboerne har mapper, hvoraf hjælpen fremgår. Det er vores vurdering, at døgnrytmeplanerne generelt 
er retningsgivende for medarbejdernes indsats for og sammen med beboerne. 
 
Der er fokus på at inddrage livshistorien i tilrettelæggelsen. Det sker med hjælp fra pårørende.  
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Magtanvendelse 
 
Medarbejderne er bekendte med de gældende regler for området og Kommunens procedure om indbe-
retningspligt ved magtanvendelser og mulighederne for at søge om forhåndsgodkendelser. 
 
Vi får oplyst, at magtanvendelsesbegrebet ofte drøftes med det formål at skabe fortsat læring og udvik-
ling med henblik på forebyggelse. 
 
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 har selv gået rundt 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 7. marts 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


