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Silkeborg Kommune 
 

Tilsyn på Ældreområdet i 2012 

 

 

Indledning 

 
Silkeborg Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn på 
Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig om ét årligt uanmeldt tilsyn på hvert af de i af 
aftalen omfattede tilbud. Formelt handler det om tilsyn efter Servicelovens § 151. 
 
I denne redegørelse beskriver vi i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater 
fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg fremgår af rapporterne vedrørende disse.  
 
Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om 
hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.  
 
Efter ønske fra Forvaltningen har der i 2012 været et særligt fokus. Det drejer sig i 2012 om den ind-
sats, 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. Ved at udpege særlige områder får Kom-
munen mulighed for at lave en mere tværgående opsamling af særlige forhold.  
 
Vi har ligeledes generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne i det enkelte tilbud og 
gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for den 
enkelte borger. Vi har også vurderet stemning og atmosfære samt fulgt op på forslag, anbefalinger og 
handlingsplaner mv., der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.  
 
 
Om det særlige fokuspunkt 
 
Det er vores vurdering, at her er fokus på en rehabiliterende indsats, hvor borgerne opfordres og moti-
veres til at gøre det, de selv kan, fra medarbejderside også gennem en metodisk tilgang omhandlende 
hjælp til selvhjælp.  
 
Borgerne opfordres til deltagelse i aktiviteter, der stimulerer deres sociale og kognitive færdigheder i 
samværet med andre, ligesom de motiveres til deltagelse i mindre praktiske delopgaver i hverdagen 
samt deltagelse i den personlige hygiejne ud fra individuel formåen. Det medvirker til at understøtte og 
muligvis også udvikle deres motoriske færdigheder.  
 
Borgerne giver udtryk for, at de oplever en høj grad af medbestemmelse på og inddragelse i forhold af 
både privat og fælles karakter. Flere steder afholdes der hus- eller beboermøder, hvor borgerne kan 
gøre deres indflydelse gældende. Ligeledes oplever borgerne, at de har stor valgfrihed omkring forhold 
som eksempelvis morgen- og aftenritualer, til- og fravalg af aktiviteter og valg af menu. 
 
I nogle tilbud er man inspireret af metoden Eden Alternative, ligesom man i andre har fokus på Projekt 
Hverdagsliv. Alt sammen med det formål at sikre, at borgerne er en aktiv del af deres eget liv, og gen-
nem inddragelse, medbestemmelse og metodisk tilgang øger deres evne til at mestre eget liv og beva-
re deres færdigheder længst muligt. 
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De generelle og tværgående indtryk 
 
Det er vores hovedindtryk fra tilsynene, at engagerede medarbejdere og ledelser gør deres bedste in-
denfor det muliges grænser for at imødekomme borgernes behov. De møder og behandler borgerne, 
som af vidt forskellige årsager er afhængige af deres hjælp, med respekt og udviser en god og med-
menneskelig adfærd, som afspejler sig i udmøntningen af praksis. 
 
Det er ligeledes vores overordnede indtryk, at Kommunens godkendte standarder, politikker og ret-
ningslinjer efterleves.  
 
Vi kan konstatere, at borgerne generelt hører til de beskrevne målgrupper, og at de modtager relevant 
hjælp med udgangspunkt i de behov, de har. Det er det generelle indtryk, at der i de enkelte tilbud er 
relevant fokus på, at borgerne får det tilbud, de profiterer bedst af.  
 
Det er også vores indtryk, at medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udviser stor 
fleksibilitet med hensyn til at den enkeltes og hele borgergruppens trivsel og udvikling. Relevante inter-
ne og eksterne samarbejdspartnere og eksperter inddrages i stor udstrækning i en række tilfælde, hvil-
ket er med til at kvalificere indsatsen yderligere.  
 
Borgerne giver udtryk for og indtryk af, at de er tilfredse. Det er ligeledes vores vurdering, at de modta-
ger den hjælp og støtte, de har behov for, og at den gives på ordentlig og fagligt forsvarlig vis. Her ydes 
en kvalificeret og individualiseret hjælp og støtte, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers øn-
sker og behov og i god forståelse for de forhold, som ligger til grund for behovene for hjælp. 
 
 
Anbefalinger 
 

 Et fortsat udviklingspunkt er beskrive borgernes ressourcer og deres inddragelse i aktiviteter og 
i hverdagens gøremål. Dette med henblik på at dokumentere indsatsen omhandlende rehabilite-
ring og inddragelse 

   

 sikre at det skriftlige materiale er (op)dateret, og at borgerne (og eventuelt deres pårørende) jf. 
Serviceloven bestemmelser herom sikres information om hjælp og støtte, de har krav på og er 
stillet i udsigt. Man kan med fordel anvende en fælles procedure på dette område 

 

 sikre muligheder for løbende drøftelse af magtanvendelsesbegrebets mange aspekter, dels for 
at sikre et fortsat grundigt kendskab til reglerne for området og dels for til stadighed at fastholde 
fokus på forebyggelse 

 

 tendensen er fortsat, at borgernes behov udvikler sig i retning af mere kompleksitet. Derfor er 
det væsentligt fortsat at have opmærksomhed på udviklingen i og af de behov, som borgerne i 
de enkelte målgrupper har, og særlig bevågenhed på, at imødekommelse ikke fører med sig, at 
der fragår de øvrige borgere de ressourcer, som de er stillet i udsigt. Som følge heraf er det og-
så væsentligt at sikre sig, at medarbejdernes kompetencer løbende tilpasses beboernes behov 
for støtte.  

 
 
Det generelle indtryk om 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen er voksne mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fy-
sisk, psykisk og social karakter, der fortrinsvist udspringer af alder.  
 



 

3 

 

Her er tilbud målrettet borgere med behov, der udspringer af demenslidelser, borgere med plejekræ-
vende behov og midlertidige boliger til borgere med behov for genoptræning, stabilisering og aflastning 
grundet diverse kroniske lidelser og andet. 
 
De fleste borgere er i alderen fra 65 år og opefter. Dog er der nogle steder enkelte borgere under 65 år, 
og det er her vores indtryk, at der er opmærksomhed på, at de borgere, jf. Servicelovens bestemmel-
ser, skal tilbydes en handleplan, i bestræbelserne på at få et overblik over de mange indsatsområder, 
der kan være i spil i et udviklende perspektiv. 
 
I et af tilbuddene bor der yngre borgere, og her er iværksat særlige tiltag for at imødekomme deres be-
hov.  
 
Det er vores vurdering, at borgerne stort set hører til de beskrevne målgrupper for tilbuddene, ligesom 
det er vores vurdering, at her er en god opmærksomhed på borgere med særlige behov. I den sam-
menhæng er her også praksis for at inddrage relevante eksterne fagpersoner i samarbejdet, hvilket sik-
rer en kvalificeret helhedsindsats, også af forebyggende karakter, omkring borgerne.   
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår langt de fleste steder velegnede og velindrettede til formålet, og borgerne 
udtrykker tilfredshed med faciliteterne. Generelt er der gjort meget ud af at skabe hjemlige, hyggelige 
og imødekommende lokaler tilpasset borgernes behov, hvor friske blomster og andre tiltag medvirker til 
at skabe en god atmosfære.  
 
Borgernes boliger er individuelt indrettede og tilpasset den enkeltes ønsker og behov, ligesom fælles-
arealerne giver mulighed for socialt samvær med andre. Under tilsynene har vi også kunnet konstatere, 
at fællesarealerne benyttes i mange sammenhænge til såvel samtaler borgerne imellem, fælles aktivi-
teter og arrangementer som til afslapning og hygge før eller efter måltiderne.  
 
Udearealerne er stort set alle steder benyttet og danner rammen om et både oplevelsesorienteret og 
praktisk udeliv. Således er der gode muligheder for gåture, deltagelse i plukning af eksempelvis bær og 
krydderurter, pasning af høns, kaniner og drivhus med videre, hvilket alt sammen medvirker til at holde 
borgerne i gang med gøremål, der gør en positiv forskel i hverdagen. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Borgerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den hjælp, støtte, pleje og genoptræning, de 
modtager. De oplever medarbejderne som fagligt kompetente og imødekommende samt engagerede i 
at skabe de bedste forudsætninger for borgerne. Det er i overensstemmelse med vores indtryk under 
tilsynene, hvor vi iøvrigt også har kunnet konstatere, at her er en omsorgsfuld og nærværende om-
gangstone alle parter imellem.  
 
Her er de fleste steder et godt samarbejde med de pårørende, der oplever sig imødekommet og mod-
tager relevant information. Her afholdes indflytnings- og opfølgende kvalitetssamtaler, som medvirker til 
at afstemme gensidige forventninger og dermed skabe det bedste afsæt for samarbejdet omkring bor-
gerne. 
 
Herudover er der også mange steder et tæt og velfungerende samarbejde med såvel frivillige som be-
søgsvenner og venneforeninger. Disse forestår ledsagelse ud af huset samt diverse aktiviteter og ar-
rangementer til glæde for borgerne. I flere tilbud kommer der også borgere fra lokalområdet, hvilket 
skaber liv og input udefra. I flere tilbud har man husdyr, der skaber glæde og gode oplevelser for bor-
gerne, som deltager i pasningen af dem. 
 
Borgerne giver de fleste steder udtryk for, at der er et bredt udvalg af aktiviteter og arrangementer. Kun 
et enkelt sted efterspørges dels mere tid og samvær med medarbejderne, dels flere muligheder for ak-
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tivitet. Det er ledelsen her opmærksom på, og der arbejdes på at tilpasse forholdene til borgernes øn-
sker. 
 
Her arbejdes ud fra LeveBo Miljø konceptet, og det faktum, at maden tilberedes i tilbuddene, giver bor-
gerne udtryk for stor tilfredshed med. Borgerne giver ligeledes udtryk for tilfredshed med smag og kvali-
tet, mens det også positivt skaber aktivitet og gode stimuli i fællesskabet. I et tilbud har man fået et 
hæve-sænkebord, der gør det muligt for flere at deltage aktivt i delopgaver omkring eksempelvis mad-
lavningen. 
 
Enkelte steder er man begyndt at indføre teknologiske hjælpemidler, som eksempelvis en fuldautoma-
tisk rotationsseng, der øger borgernes muligheder for selvhjulpenhed. Ligeledes har man i flere tilbud 
opsat computere med internetadgang, så borgerne kan orientere sig ud i verden gennem dette medie. 
Alt sammen medvirkende faktorer, der understøtter og udvikler borgernes færdigheder. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår alle steder engagerede, fagligt kompetente og interesserede i deres arbejde. 
De giver udtryk for et velfungerende samarbejde indbyrdes og med ledelsen, hvor også informationsni-
veauet og graden af indflydelse og medbestemmelse er passende og skaber trivsel og tryghed ved for-
holdene. 
 
Flere steder har man haft fokus på at bedre og øge samarbejdet på tværs af enhederne i de enkelte 
tilbud, hvilket medvirker til øget fleksibilitet til glæde for borgerne. Som modvægt og for også at bevare 
kontinuitet i samarbejdet med borgerne benyttes kontaktpersonsystemet, og ifølge det oplyste fungerer 
det efter hensigten. 
 
Her er generelt gode muligheder for medarbejderne for at blive fagligt opkvalificeret gennem kurser og 
efteruddannelser, og medarbejderne har i de forskellige tilbud da også været på flere kurser i relevante 
emner, som eksempelvis demens, førstehjælp, kommunikation, stresshåndtering, rehabilitering, me-
string, forflytning og brug af Marte Meo metoden. Ligeledes har Kommunens rotationsprojekt for social- 
og sundhedshjælperne bidraget med muligheder for opkvalificering og læring. Det udtrykkes der til-
fredshed med, og det kommer i høj grad også borgerne til gode, da det medvirker til et samlet fagligt 
løft for området. 
 
Her er et godt samarbejde med eksterne fagpersoner som ergo- og fysioterapeuterne, akutteamet, 
sundhedsteamet, det palliative team og egen læge, hvilket medvirker til at komme hele vejen omkring 
borgerne og have et løbende fokus på borgernes funktionsniveau og mulige ændringer i behovene 
over tid. Det medvirker således til, at indsatsen løbende vurderes og afstemmes efter aktuelle behov 
hos borgerne. 
 
Den skriftlige dokumentation  
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation for udvalgte borgere, både i IT-systemet og i de map-
per, som borgerne opbevarer i deres boliger. Dokumentationen har dels omhandlet døgnrytmeplaner 
og helhedsbeskrivelser og dels daglige notater.  
 
Det er vores vurdering, at materialet samlet set er retningsgivende og fyldestgørende for medarbejder-
nes indsats og opgaveløsning. Vi har enkelte steder gjort opmærksom på, at materialet skal dateres, 
ligesom det er væsentligt, at materialet i beboermapperne også er opdateret og i overensstemmelse 
med gældende praksis. 
 
Flere steder har vi tillige anbefalet at tydeliggøre forholdene omkring beboernes deltagelse i aktiviteter 
og praktiske opgaver med det formål at sætte fokus på og også at dokumentere og tage højde for den 
rehabiliterende tilgang og metode og borgeres egen mestring gennem aktiv inddragelse i diverse for-
hold i dagligdagen. 
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Magtanvendelse 
 
Her forekommer kun magtanvendelser i et meget begrænset omfang, og medarbejderne er bekendte 
med regelsættet for området og Kommunens procedure for indberetning. Her foreligger tillige nogle 
steder forhåndsgodkendelser. 
 
Der samarbejdes med demenskoordinator og gerontopsykiatrisk team med henblik på at arbejde fore-
byggende i samværet med borgerne, og i særlige tilfælde har VISO været inddraget til faglig sparring.  
 
Det er vores indtryk, at medarbejderne generelt har en respektfuld og anerkendende tilgang til samar-
bejdet for og med borgerne, hvilket har et konflikthæmmende sigte. Vi har et par steder anbefalet lø-
bende bevågenhed på behovet for drøftelser om dilemmaerne og begrebets mange aspekter. 
 
 
Processen 
 
Vi har i 2012 gennemført tilsynene med afsæt i samme overordnede tilgang, som de foregående år, 
men dog med de nødvendige justeringer, som naturligt følger af det særlige fokusområde. 
 
Vi har samlet set afviklet 20 tilsyn i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 22.00 på alle ugens hverdage og i 
weekenden. Vi har tilstræbt at aflægge tilsyn på de tidspunkter, hvor der er størst mulighed for at møde 
borgerne, da det er væsentligt for os at møde dem på forskellige tidspunkter af døgnet. 
 
Vi har forud for tilsynene gjort os bekendt med relevant materiale, der ligger til grund for driften. Det er 
blandt andet kvalitetsstandarder, politikker og retningslinjer, værdigrundlag og andet relevant, generelt 
og konkret materiale, der ligger til grund for driften, herunder de enkelte tilbuds egne politikker, værdi-
grundlag med mere. 
 
Som en del af grundlaget for vores vurderinger og konklusioner, har vi inddraget borgerne, deres pårø-
rende, medarbejdere og ledelse. Vi afgør selv, hvem vi inddrager og hvilke borgeres dokumentation, vi 
gennemgår.  
 
De uanmeldte tilsyn er i sagens natur ikke blevet varslet. Uanset tilsynets karakter har ledelsen af 
det enkelte tilbud været involveret enten direkte i forbindelse med tilsynet eller efterfølgende ved te-
lefonisk eller personlig kontakt.  
 
Vi kan af gode grunde heller ikke tilrettelægge og aftale samtaler med de pårørende. Men vi søger hele 
tiden så bredt et grundlag at bedømme ud fra som muligt. Nogle steder har vi tilfældigt mødt borgernes 
pårørende. Det har i flere tilfælde givet mulighed for en drøftelse af de pårørendes oplevelse af det 
indbyrdes samarbejde med ledelsen og medarbejderne på stedet.  
 
Den oplevede kvalitet er belyst og vurderet fortrinsvis på baggrund af samtaler og samvær med bor-
gerne. Vi har talt med borgere såvel i fællesskabet som i deres egne boliger. De steder, hvor borgerne 
ikke har været i stand til at udtrykke sig verbalt, har vi lagt særlig vægt på at opholde os i fællesskabet, 
hvor vi også har haft mulighed for at iagttage samværet mellem dem og medarbejdere. Vi har på alle 
måder forsøgt, at få den mest troværdige kontakt med borgerne de enkelte steder. Her har kropssprog 
og adfærd været afgørende for vurderingen, understøttet af medarbejdernes udtalelser og beskrivel-
serne i den skriftlige dokumentation. 
 
Samlet set har vi inddraget omkring 100 borgere, og de pårørende vi har mødt under tilsynene, som 
har haft mulighed for og lyst til at tale med os.    
 
Medarbejderforholdene er vurderet på baggrund af samtaler med repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var til stede på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. De har primært været inddraget enkelt-
vis. Ad den vej har vi sikret os, at vi har talt med medarbejdere fra forskellige enheder og de forskellige 
fagligheder er blevet repræsenteret. Vi har inddraget omkring 100 medarbejdere 
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Relevant skriftligt materiale er gennemgået, herunder afgørelser og døgnrytmeplaner, helhedsvurde-
ringer mv. med angivelse af målsætning og metode for samarbejdet mellem borgerne og medarbejder-
ne. Herudover har vi gennemgået daglige notater i det elektroniske IT-system. Vi har gennemgået do-
kumentation for indsatsen for mere end 150 borgere.  
 
Herudover har vi vurderet den samlede målgruppe og de fysiske rammer set i relation til målgruppens 
behov. Vi har ligeledes drøftet forståelsen for og indsigten i magtanvendelsesbegrebet, behovenes år-
sager samt udmøntningen af de metodemæssige tilgange til opgaveløsningen.  
 
 

 
 

 
Aalborg, den 15. april 2013 

 
Aase Møller og Henning Jacobsen 


