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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 14.30 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. 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 ved dette tilsyn haft fokus på den tværfaglige indsats i forhold til 
rehabilitering, borgerinddragelse og borgernes selvbestemmelse samt på, om tværfagligheden og ind-
satsen afspejles i den skriftlige dokumentation. Herudover har vi sat fokus på den indsats, der ydes i 
bestræbelserne på at give borgeren en værdig død.  
 
Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn 
og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skrift-
ligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
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 generelt hører til målgruppen. Det vurderer vi ud fra sam-
vær og samtale med beboere, samtale med medarbejdere og ledelse samt gennemgang af den 
skriftlige dokumentation 

 

 omgivelserne fremtræder rene og pæne. Her er en hjemlig og indbydende atmosfære i huset 
 

 beboerne giver udtryk for, at de modtager en god støtte og pleje samt at de får hjælp og støtte 
fra imødekommende medarbejdere. Det er i overensstemmelse med vores indtryk, ligesom vi 
oplever medarbejderne fagligt kvalificerede 

 

 man har en individuel tilgang til beboerne med opmærksomhed på at styrke deres selv- og 
medbestemmelsesevne 

 

 man har opmærksomhed på at skabe trygge og rolige rammer for beboerne i den sidste tid, 
herunder at inddrage pårørende i samarbejdet og tage diverse beslutninger 

 

 det er vores vurdering, at medarbejdernes tilgang til beboerne er positiv og empatisk. Det er li-
geledes vores vurdering, at medarbejdergruppen er engageret og besidder de rette kompeten-
cer for opgaveløsningen 
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 den skriftlige dokumentation er ajourført, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. Lige-
ledes fremgår det hvordan den tværfaglige indsats afspejles i materialet 

 

 her forekommer i sjældne tilfælde brug af magt. Der er en god forståelse for at efterleve regel-
sættet for området. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er intet til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af fysisk, psykisk og 
social karakter, der fortrinsvist udspringer af alder. Flere beboere har demenslidelser eller andre psyki-
atriske lidelser, hvilket afstedkommer en øget opmærksomhed på ændringer i behov og adfærd.  
 
Her er flere beboere under 65 år, der alle er tilbudt udarbejdelse af en § 141 handleplan. Man har lø-
bende opmærksomhed på om tilbuddet er det rette for den enkelte beboer. 18 pladser, fordelt på to 
boenheder, er forbeholdt beboere med behov der udspringer af  demenslidelser. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Boenhederne er indrettet i en hyggelig og hjemlig stil, hvor faciliteterne såvel ude som inde forekommer 
velegnede til formålet. Her er rent og pænt, og beboerne giver indtryk af tryghed ved forholdene.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder beboerne i boenhederne hvor de nyder eftermiddagskaffen, hvor også flere pårørende sidder 
med til bords. Senere tilbederedes aftensmaden i de to demensenheder, og her er en dejlig duft af 
hjemmelavet mad. Der er en god stemning i hele huset. 
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg, de modtager fra medar-
bejderne. De giver udtryk for, at den enkelte beboers dag tilrettelægges med øje for individuelle behov 
og færdigheder, som medvirker til at sikre selv- og medbestemmelse i eget liv.  Det er vores vurdering, 
at beboerne trives, og kontakten og omgangstone mellem beboerne og medarbejderne bærer præg af 
nærvær og respekt.  
 
Det er vores indtryk, at medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov, vaner og øn-
sker. Beboerne inddrages i daglige gøremål ud fra egen formåen og interesse. Selvbestemmelse er 
ifølge beboernes oplevelse en naturlig integreret del af dagligdagen. Her er beboerne medinddraget i 
beslutninger om, hvornår de ønsker at komme op, gå i seng og valg af tøj med videre, hvilket medvirker 
til at vedligeholde færdigheder og bevare funktionsniveauet såvel fysisk som mentalt. 
 
Man har opmærksomhed på, at imødekomme beboere og pårørendes ønsker til den sidste tid. I de-
mensenhederne gælder det, at man gør meget ud af at inddrage de pårørende i beslutningerne, for de 
beboere der ikke selv er i stand til at ytre deres ønsker herom. De øvrige beboere informeres om, at en 
medbeboer er gået i bort, i de tilfælde hvor beboerne selv spørger ind til det. Dette for ikke at skabe 
unødig uro og ængstelse blandt beboerne. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne er imødekommende og fagligt kvalificerede til at varetage 
opgaveløsningen med beboerne.  
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Medarbejderne udtrykker tilfredshed omkring samarbejdet med såvel kolleger som ledelse. 
 
Alle medarbejdere har nyligt været på et teambuilding-kursus, hvilket de udtrykker sig positivt om. Her 
har man sat fokus på samarbejdet på tværs af de to boenheder, hvilket har resulteret i at alle medar-
bejdere nu har arbejdet i begge enheder. Ifølge medarbejderne giver dette en fælles forståelse i dag-
ligdagen, og de oplever sig nu som værende et hus. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af tilfældigt udvalgte beboeres døgnrytmeplaner, 
indsatsområder og journalnotater. Det er vores vurdering at materialet er ajourført, fyldestgørende og 
retningsgivende for indsatsen. 
 
Den tværfaglige indsats beskrives i den skriftlige dokumentation, hvor eks. fysio- og ergoterapeuter el-
ler sygeplejerske ligeledes dokumenterer. Ved aktuelle udfordringer, behandlinger etc. gør man brug af 
indsatsplanerne. Hermed sikres det at alle samarbejdspartnere kan følge indsatsen og dokumenterer 
et samlet sted. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer sjældent brug af magt, som indberettes efter gældende procedurer herfor. Medarbej-
derne er bekendt med gældende regelsæt for området samt indberetningspligten. Relevante samar-
bejdspartnere inddrages i den forebyggende indsats. 
 
I medarbejdergruppen diskuterer man jævnligt balancen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse, 
med henblik på at sikre beboernes selvbestemmelsesret samt på fremadrettet læring. 
 
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 og deres pårørende. Vi har endvidere ind-
draget 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 22. marts 2013 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


