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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Virklund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 18. juni 2012 fra kl. 8.30  
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Virklund Plejecenter. Generelt er formå-
let 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 vurdering, at beboerne hører til målgruppen 
 

 det er vores vurdering, at de fysiske rammer generelt er velegnede til formålet, ligesom her er 
installeret forskellige teknologiske hjælpemidler på såvel fællesarealer som i boligerne til imø-
dekommelse af forskellige behov 

 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med forholdene, hvor de oplever at få den hjælp, støtte, 
omsorg og pleje, de har behov for. Ligeledes oplever de en god stemning, atmosfære og om-
gangstone, hvilket er i overensstemmelse med vores indtryk 

 

 det er vores vurdering, at beboerne gennem flere forskellige tilbud internt og eksternt tilbydes 
rehabilitering ud fra deres individuelle formåen. Ligeledes har man i en af boligerne som et nyt 
tiltag installeret en fuldautomatisk rotationsseng, der medvirker til at understøtte den enkeltes 
muligheder for at forblive selvhjulpen 

 

 det er vores indtryk, at beboerne har stor indflydelse på deres egen dagligdag, hvor selvbe-
stemmelsesretten og muligheden for at vælge tilbud til eller fra foregår på beboernes præmisser 

 

 medarbejderne fremstår positive, engagerede og fagligt kompetente. De giver udtryk for stor til-
fredshed med deres indbyrdes samarbejde, hvor der på tværs af faggrænser arbejdes tæt 
sammen om at sikre beboerne den bedst mulige støtte. Samarbejdet med lederen omtales også 
meget positivt 
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 det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, fyldestgørende og retnings-
givende for indsatsen 

 

 til oktober opstarter man et projekt omhandlende tale-genkendelses-computere, hvortil man har 
fået 7 licenser. Målet hermed er at imødekomme de medarbejdere, der ikke er så ressource-
stærke i at skrive på computeren 

 

 medarbejderne oplyser, at de i fællesskab med demenskoordinatoren analyserer mulige årsa-
ger til beboernes adfærd. Dette med et forebyggende sigte i forhold til magtanvendelser og for 
at sikre den mest hensigtsmæssige pædagogiske tilgang til samarbejdet med beboerne. 

 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Som opfølgning kan vi konstatere, at den skriftlige dokumentation fremstår fyldestgørende og retnings-
givende for indsatsen.  
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der fortrinsvist udspringer af alder. Beboerne er aktuelt alle over 65 år. Her er 
24 lejligheder, hvoraf den ene er ledig. Alle beboerne er over 65 år, og her bor to ægtepar i huset.   
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samtaler med 
flere beboere, medarbejderne og ledelsen samt ved gennemgang af den skriftlige dokumentation. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Virklund Plejecenter er beliggende i et etplans byggeri, hvor beboerne udover deres egne boliger har 
adgang til en fælles café, et motionsrum og dejlige udendørs atriumgårde. Herudover kommer frisør, 
fodterapeut og omsorgstandplejen i huset, hvilket der er indrettet et særligt lokale til.  
 
I husets fælles faciliteter kommer der også borgere fra lokalområdet. Det medvirker til at skabe liv i hu-
set og input udefra, hvilket også medvirker til at stimulere og understøtte beboernes mulighed for net-
værksdannelse og socialt samvær.  
 
Her er ingen fælles opholdsstuer udover caféen, hvorfor det pladsmæssigt er en udfordring, at mødes 
til hyggestunder i mindre forsamlinger. Herudover er det vores vurdering, at de fysiske rammer fremstår 
velegnede til formålet, ligesom her er ryddeligt, pænt og rent overalt. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Beboerne giver udtryk for tilfredshed med forholdene, hvor de oplever at få den hjælp, støtte, omsorg 
og pleje, de har behov for. Ligeledes oplever de en god stemning, atmosfære og omgangstone, hvilket 
er i overensstemmelse med vores indtryk.  
 
Ligeledes er det vores indtryk, at beboerne har stor indflydelse på deres egen dagligdag, hvor selvbe-
stemmelsesretten og muligheden for at vælge tilbud til eller fra foregår på beboernes præmisser. 
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I caféen er der opstillet computere med touch screen, som beboerne frit kan benytte. Det medvirker til 
at sikre, at de har mulighed for at følge det teknologiske fremskridt og dermed også mentalt ad denne 
vej kan orientere sig ud i verden. 
 
Her pågår ifølge det oplyste et godt samarbejde med de pårørende, hvilket understøttes af indflyt-
ningssamtaler og øvrige samtaler efter behov. I den forbindelse opleves lederen som aktiv og som en 
god støtte. Som opfølgning får vi oplyst, at man fortsat er i udarbejdelsesfasen omkring en pjece til de 
pårørende. Her afholdes husmøder tre gange om året, til erstatning for det tidligere bruger- og pårø-
rende råd. Til disse møder deltager også beboere, den politiske kontaktperson for området, kontakt-
personen i ældrerådet og lederen. Her er således fastlagte foraer, hvor gensidige forventninger til sam-
arbejdet kan afstemmes.   
  
Her arbejdes i dagligdagen bevidst med at inddrage beboerne i det omfang den enkelte kan og under 
hensyntagen til en varierende dagsform. Inddragelsen i ADL varetages af medarbejderne i plejen, 
mens fleksjobbere og en medarbejder på halv tid står for alsidige aktivitetstilbud.  
 
Hver måned udarbejdes der en skriftlig pjece om aktiviteterne, hvilken ophænges i fællesskabet og og-
så mailes til interesserede pårørende. Dette for at give alle parterne mulighed for at følge månedens 
gang i tilbuddet og dermed også understøtte den indbyrdes snak desangående.   
 
To gange om ugen kommer der en fysioterapeut i huset, der tilbyder visiterede beboere behandling og 
genoptræning. Herudover har beboerne mulighed for at tilkøbe ydelser hos en mobil fysioterapeut efter 
ønske og behov. Medarbejderne oplever et velfungerende samarbejde med eksterne parter, hvilket 
kommer beboerne til gavn. I dagligdagen har beboerne ligeledes mulighed for at deltage i siddegymna-
stik, benytte husets træningslokale og ellers i øvrigt gå ture. Dette er også nødvendigt for at komme i 
caféen, hvor måltiderne indtages. I den forbindelse går beboerne på overdækkede fortove, og de be-
boere, der har behov for hjælp til at komme frem og tilbage får det. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne gennem flere forskellige tilbud internt og eksternt tilbydes rehabili-
tering ud fra deres individuelle formåen. Ligeledes har man i én af boligerne som et nyt tiltag installeret 
en fuldautomatisk rotationsseng, der medvirker til at understøtte pågældendes selvhjulpenhed. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er der som planlagt seks medarbejdere og en elev på arbejde udover lederen. Vi får op-
lyst, at der er tale om en meget stabil medarbejdergruppe, hvor der heller ikke er nævneværdig syg-
dom. 
 
Medarbejderne fremstår positive, engagerede og fagligt kompetente. De giver udtryk for stor tilfredshed 
med deres indbyrdes samarbejde, hvor der på tværs af faggrænser arbejdes tæt sammen om at sikre 
beboerne den bedst mulige støtte. Samarbejdet med lederen omtales også meget positivt, hvor med-
arbejderne oplever synlighed, nærvær, støtte og opbakning samt direkte udtaler, at ”lederen har en 
sjælden positiv evne til ledelse”. Det medvirker til at understøtte samarbejdet og skabe tryghed i dag-
ligdagen, hvilket også kommer beboerne til gavn. 
 
Her er en fast mødestruktur, der sikrer at alle medarbejdere – også på tværs af døgnet – modtager re-
levant information. Ligeledes er her gode muligheder for faglig opkvalificering gennem forskellige kur-
ser. Eksempelvis skal SSH’erne på kursus i efteråret, hvor der er fokus på at arbejde med mestring og 
beboernes evne til selvstændighed. Ligeledes har flere af SSA’erne været på kompetenceudviklingsfor-
løb omhandlende Serviceloven, kvalitetsstandarden samt etikken og kommunikationen i samarbejdet 
med beboerne. Alt sammen tiltag med relevans for såvel medarbejderne som beboerne. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner for udvalgte beboere. Det er 
vores vurdering, at materialet er opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. 
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Vi får oplyst, at man til oktober opstarter et projekt omhandlende tale-genkendelses-computere, hvortil 
man har fået 7 licenser. Målet hermed er at imødekomme de medarbejdere, der ikke er så ressource-
stærke i at skrive på computeren. Således er det vores indtryk, at her er fokus på en konstruktiv udnyt-
telse af de samlede ressourcer i huset.  
 
Magtanvendelse 
 
Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsyn, og medarbejderne er bekendte med 
regelsættet for området og Kommunens procedure for indberetning desangående.  
 
Medarbejderne oplyser, at de i fællesskab med demenskoordinatoren analyserer mulige årsager til be-
boernes adfærd. Dette med et forebyggende sigte og for at sikre den mest hensigtsmæssige pædago-
giske tilgang til samarbejdet med beboerne. 
 
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   
 
Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer, og her er ingen punkter 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 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. 

 

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

Aalborg, den 25. juni 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


