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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Toftevang, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 25. september 2012 fra kl. 8.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Toftevang. Generelt er formålet med til-
synet 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 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. Det vurderer vi på bag-
grund af samtaler med beboere, medarbejdere og ledelse samt ved gennemgang af den skriftli-
ge dokumentation 

 

 de fysiske rammer fremstår indbydende. Her er gode fællesarealer med dels caféen, en større 
spisestue, opholds- og tv stue, og herimellem er et stort lokale til aktiviteter. Over alt er her fri-
ske blomster og hyggelige ældre møbler, som gør stedet hjemligt med lyst til ophold og samvær 

 

 beboerne giver udtryk for og indtryk af at få den hjælp og støtte, som de har behov for. Her er 
rare medarbejdere og alsidige muligheder for aktiviteter 

 

 der er opmærksomhed på at inddrage beboerne i dagligdagen ved bl.a. måltider og i hygiejne 
situationer, således at de motiveres til at mestre eget liv. Ligeledes er her opmærksomhed på at 
give beboerne den fornødne tid til verbalt at udtrykke sig om dagligdagen, ønsker og behov. 
Beboerne inddrages i dagligdagen i det omfang, som de magter det og udtrykker at have selv-
bestemmelse i forbindelse med til- og fravalg af aktiviteter 

 

 medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for et godt samarbejde kollegaer imellem 
og med ledelsen, som er synlig, imødekommende og interesseret i at skabe en arbejdsplads 
med trivsel for medarbejderne 
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 den skriftlige dokumentation i form af døgn-rytmeplaner fremstår opdaterede, fyldestgørende og 
retningsgivende for indsatsen. Den praktiske hjælp i form af rengøring, tøjvask, indkøb og hyp-
pighed af bad kan med fordel fremgå, således at borgeren ved, hvad de er stillet i udsigt 

 

 vi får oplyst at magtanvendelser kan forekomme, og i den sammenhæng er medarbejderne op-
mærksomme på at arbejde forebyggende. Det er dog vores vurdering, at emnet med fordel lø-
bende bør drøftes, så forståelsen heraf i den daglige praksis også fremadrettet er tydelig for al-
le. Ledelsen er enig heri og laver nødvendig opfølgning. 
 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke punkter 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 udspringer af alder. Her er opmærksomhed på at tilbyde beboere under 65 
år en § 141 Handleplan. 
 
Her er 25 boliger, hvoraf 24 aktuelt er beboet. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår indbydende. Her er gode fællesarealer med dels caféen, en større spise-
stue, opholds- og tv stue, og herimellem er et stort lokale til aktiviteter. Over alt er her friske blomster 
og hyggelige ældre møbler, som gør stedet hjemligt med lyst til ophold og samvær. 
 
Vi får oplyst, at terrassen over sommeren er blevet brugt, når vejret har været til det. En af beboerne 
har en kat, hvilket er til stor glæde og adspredelse for de øvrige beboere. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er flere af beboerne ved at få hjælp til morgenplejen, mens andre er gået i caféen for at 
indtage deres morgenmad. Her er en god stemning og atmosfære mellem medarbejdere og beboere. 
Beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp og støtte, som de modtager.  
 
Der er opmærksomhed på at inddrage beboerne i dagligdagen ved bl.a. måltider og i hygiejne situatio-
ner, således at de motiveres til at mestre eget liv. Ligeledes er her opmærksomhed på at give beboer-
ne den fornødne tid til verbalt at udtrykke sig om dagligdagen, ønsker og behov. Beboerne inddrages i 
dagligdagen i det omfang, som de magter det og udtrykker at have selvbestemmelse i forbindelse med 
til- og fravalg af aktiviteter.  
 
Her er mulighed for alsidige aktiviteter, og der er fast tilknyttet en aktivitetsmedarbejder. Her kommer 
dagligt borgere fra byen og deltager i aktiviteter og måltider, hvilket er medvirkende til adspredelse og 
liv i huset. Aktuelt er her afholdt høstfest med 100 deltagende beboere, pårørende, medarbejdere og 
gæster. Lederen oplyser, at her er 30 frivillige tilknyttet stedet, ligesom her også er en Venneforening. 
 
Under tilsynet er her EDB-café bemandet af en repræsentant fra Ældresagen. Stedet har en DUKA pc 
med touch skærm, samt en almindelig computer til rådighed, således at beboere og borgere fra byen 
har mulighed for at blive introduceret til computerens anvendelsesmuligheder. Her er for nyligt afholdt 
seniorsurf på stedet, for beboere og borgere fra byen. Lederen oplyser, at her arbejdes på at få trådløst 
internet installeret, således at beboerne har mulighed for at anvende internettet. 
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for et godt samarbejde kollegaer imellem og med 
ledelsen, som er synlig, imødekommende og interesseret i at skabe en arbejdsplads med trivsel for 
medarbejderne. Lederen oplyser, at her er en stabil medarbejdergruppe, hvoraf størstedelen er social- 
og sundhedshjælpere. På sigt er det et ønske at ansætte flere social- og sundhedsassistenter. 
 
Her pågår forskellige kursusforløb så som KUA (kompetence udviklingsforløb) for social-og sundheds-
assistenter og over efteråret skal flere medarbejdere deltage i kursus angående mestring. Lederen er 
aktuelt i gang med at afholde MU-samtaler. Her afholdes kontinuerligt møder, som et nyt tiltag er med-
arbejderne på skift ansvarlige for indkaldelse til gruppemøder, hvilket har øget engagementet blandt 
medarbejderne.  
 
For at tilgodese beboernes varierede behov samarbejdes her bl.a. med demenskonsulent, VISO og 
med en sygeplejerske, som er fast tilknyttet stedet. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Den skriftlige dokumentation i form af døgn-rytmeplaner fremstår opdaterede, fyldestgørende og ret-
ningsgivende for indsatsen. Den praktiske hjælp i form af rengøring, tøjvask, indkøb og hyppighed af 
bad kan med fordel fremgå, således at borgeren ved, hvad de er stillet i udsigt. 
 
Magtanvendelse 
 
Vi får oplyst at magtanvendelser kan forekomme, og i den sammenhæng er medarbejderne opmærk-
somme på at arbejde forebyggende. Det er dog vores vurdering, at emnet med fordel løbende bør drøf-
tes, så forståelsen heraf i den daglige praksis også fremadrettet er tydelig for alle. Ledelsen er enig heri 
og laver nødvendig opfølgning. 
 
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. 
 
 

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. 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. 
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Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på 
stedet. 
 

 
 
 

Aalborg, den 1. oktober 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


