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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Søvangen Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 12.00 
 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Søvangen. Generelt er formålet med tilsy-
net 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 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 hører til målgruppen 
 

 de fysiske rammer fremstår overalt velholdte, hjemlige og indbydende. Det er vores vurdering, 
at rammerne er velegnede til formålet  

 

 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 

 

 beboerne oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores vurdering 
 

 der er stor fokus på at medinddrage beboerne i hverdagens små gøremål efter formåen, sådan 
at det skaber livskvalitet for den enkelte og medvirker til at bevare mestringsevne og livskvalitet 

 

 medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres arbejde og den måde, det er organiseret på. 
Medarbejderne har indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udviser ansvarlighed og samar-
bejdsvilje, så huset fremstår som en enhed 

 

 her er god mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling, og samarbejde med akut-
team, sundhedsteam og andre konsulenter. Alt sammen bidrager det til at kvalificere indsatsen 
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til fremtidens opgaver og kompleksitet. Det kommer beboerne tilgode i en sammenhængende 
og helhedsorienteret indsats og forebygger indlæggelser 

 

 vi har gennemgået den skriftlige dokumentation for flere beboere og finder den overskuelig og 
fyldestgørende. Vi kan konstatere, at indsatsen i døgnrytmeplanerne er velbeskrevet og ret-
ningsgivende for den samlede indsats. Beskrivelsen af den tildelte hjælp er tilgængelig hos be-
boerne, hvilket svarer til lovgivningens krav på området 
 

 her er en god forståelse for, at arbejde forebyggende for at undgå magtanvendelse. Medarbej-
derne er bekendte med reglerne for området og indberetningspligten 

 

 her er en opdateret Tilbudsportal  
 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her var ikke noget 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 primært udspringer af alder, flere af beboerne har en psykiatrisk lidelse. Det 
er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremtræder ude som inde indbydende og her er pænt og rent overalt.  Velholdte fy-
siske rammer kommer såvel beboere som medarbejdere til gode. 
 
Man har ændret lidt i indretning af fællesstuen, sådan at der bliver mere hygge omkring tv og gennem-
gang foregår for enden af gangen. 
 
Beboernes lejligheder er individuelt indrettede og derved med til at skabe genkendelighed, som giver 
beboerne tryghed. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Beboerne giver udtryk for, at de er glade for at bo her. De oplever at modtage den aftalte støtte, om-
sorg og pleje fra medarbejderne. Det er i overensstemmelse med vores vurdering. Beboerne giver lige-
ledes udtryk for, at her er en god dialog og respektfuld omgangstone mellem dem og medarbejderne. 
Det skaber tryghed i hverdagen. 
 
Indsatsen overfor den enkelte beboer leveres med udgangspunkt i individuelle ønsker og behov, hvilket 
er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for Kommunen. 
 
Den omsorgsmæssige tilgang til beboerne, tager afsæt i relationsarbejdet og motivation, 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 hjælp til selvhjælp. Det svarer 
til og er i overensstemmelse med områdets og Søvangens værdigrundlag og tilbudsportalens beskri-
velser. 
 
Selvbestemmelse er en del af dagligdagen på Søvangen, hvilket bekræftes af beboerne. Her er bebo-
erne medinddraget i daglige praktiske gøremål, hvilket er med til at vedligeholde færdigheder, såvel det 
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fysiske som mentale funktionsniveau. Beboerne kan deltage aktivt i fx borddækning og andre huslige 
gøremål, ligesom beboerne medinddrages i ønsker til menuen og tilbehør. Maden laves i køkkenet i 
tilknytning til huset og cafeen. Beboerne er tilfredse med maden. 
 
Det er vores indtryk, at beboerne tilbydes meningsfyldte aktiviteter, som stimulerer, understøtter og 
medvirker til at bevare deres motoriske og sociale færdigheder samt bringer livskvalitet ind i hverdagen.   
 
De frivillige støtter op om Søvangen og der er netop afholdt generalforsamling. Det kommer også be-
boerne tilgode. 
 
Det er samlet set vores vurdering, at beboerne trives, og at dagen er tilrettelagt med udgangspunkt i 
den enkeltes ressourcer og færdigheder.  Af den vej sikres beboerne indflydelse på de beslutninger, 
der vedrører deres eget liv. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne har fokus på at hjælpe hinanden sådan at Søvangen opleves som et hjem. Der er stor 
tilfredshed med muligheden for sparring og den ledelsesmæssige støtte og opbakning. 
 
Der vil som led i kommunes fokus område på rehabilitering komme kursus tilbud til medarbejderne se-
nere på året med fokus på hverdagslivet og forskellige emner. Forløbet bidrager til et fælles fagligt fun-
dament. Det skaber faglig udvikling til gavn for beboerne. 
 
Der er fokus på den anerkendende arbejdsplads og refleksion over daglig praksis. Det medvirker til, at 
fastholde og implementere det indlærte fra tidligere forløb og læring. Alt sammen for at mestre fremti-
dens forventninger og krav. Det er vores vurdering, at her løbende er fokus på faglig og personlig ud-
vikling og læring. 
 
Her er desuden et godt samarbejde med Kommunes akutteam, sundhedsteam og andre konsulenter. 
Alt sammen bidrager det til at kvalificere indsatsen til fremtidens opgaver og kompleksitet. Det kommer 
beboerne tilgode i en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og forebygger indlæggelser. Det 
svarer til Sundheds- og ældrepolitikken i Kommunen. 
 
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. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation og finder at den er ajourført, fyldestgøren-
de og retningsgivende for indsatsen. 
 
Beboerne har mapper hvori hjælpen fremgår. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation i 
form af døgnrytmeplan er retningsgivende for medarbejdernes indsats for og sammen med beboerne.  
 
Der tilbyde indflytningssamtaler og der følges op med årlige kvalitets samtaler hvor også pårørende 
inviteres med hvis beboerne ønsker det. Da stedet ikke er så stort er der løbende dialog og udveksling 
med pårørende. Det sikrer gensidig information og at forventninger afstemmes i takt med at funktions-
niveauet måske ændrer sig. 
 
Magtanvendelse 
 
Her er fokus på at forebygge konflikter, som kan føre til magtanvendelse bl.a. ved opmærksomhed på 
kommunikation og kropssprog.  
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Magtanvendelse og forebyggelse drøftes på gruppe møder med henblik på læring fremadrettet. De-
mens koordinator inddrages efter behov.  
 
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 19. marts 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


