
 

1 
Udført af Gitte Drescher Velling og Elise Ledet Pedersen 

 

 
TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter. Generelt er formålet 
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 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 umiddelbare vurdering at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi ud fra 
samvær og samtale med beboere, samtale med medarbejdere og ledelse samt gennemgang af 
den skriftlige dokumentation 
 

 de fysiske rammer fremstår rene, pæne og velegnede. Som noget nyt er der installeret loftslifte i 
beboernes lejligheder 
 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager, samt 
at fortæller og signalerer, at de trives. Medarbejderne udviser gennem indsatsen, at de har 
kendskab til og respekt for beboernes egne behov og ønsker og forståelse for deres dagsform 

 

 beboernes med- og selvbestemmelse vægtes højt, og medarbejderne er opmærksomme på, at 
inddrage beboerne i blandt andet dagligdagens opgaver efter deres formåen og ønske 

 

 man har opmærksomhed på at inddrage relevante samarbejdspartnere indsatsen i beboernes 
sidste tid, så beboeren sikres den bedst mulige pleje og omsorg i bred forstand, herunder at der 
altid er en medarbejder hos en døende, hvis ikke pårørende har muligheden. Dette ud fra en 
holdning om, at ingen skal dø alene  
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 medarbejderne fremstår engagerede og kompetente i samarbejdet med beboerne. De har op-
mærksomhed på beboernes behov og ønsker. Samarbejdet kollegialt og med ledelsen er vel-
fungerende og præget af dialog og åbenhed 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at den skriftlige dokumentation generelt er opdateret og ret-
ningsgivende for indsatsen, ligesom den tværfaglige indsats er beskrevet heri. Det er fortsat et 
udviklingspunkt at notere de praktiske opgaver i døgnrytmeplanerne i de somatiske enheder, 
herunder beboernes inddragelse i løsningen af dem. Herudover bør man have generel op-
mærksomhed på dateringen af disse 

 

 her opstår uundgåeligt situationer, hvor der er behov for at gribe til magt, primært i Ådalen. Der 
er en god forståelse for at efterleve regelsættet for området, og medarbejderne er bekendte 
med indberetningspligten. De inddrager relevante samarbejdspartnere som en del af den fore-
byggende indsats. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra forrige tilsyn vil fremgå under punktet Den skriftlige dokumentation. 
 
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, hvilket afsted-
kommer en øget opmærksomhed på ændringer i behov og adfærd. 
 
Der er 41 pladser fordelt på fire boenheder, herunder boenheden Ådalen der rummer 10 pladser forbe-
holdt beboere med demenslidelser. Aktuelt er alle pladser beboede. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er lyse og indbydende rammer af nyere karakter som i indretning søger at tilgodese beboernes be-
hov. Beboernes boliger er indrettet efter individuel smag og behov.  
 
Her er som et nyere tiltag etableret loftslifte i hele huset. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder beboerne i de enkelte boenheder, hvor de nyder deres morgenmad og flere får hjælp af 
medarbejderne til at starte dagen. Flere beboere er på vej til træning sammen med en fysioterapeut. 
Der er en god atmosfære i alle boenheder. Det afspejles også i beboernes adfærd 
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed med at bo her. Der er tilfredshed med den måde, 
hvorpå hjælpen og støtten i hverdagen udføres, og medarbejderne er opmærksomme på at styrke den 
enkelte beboers egenomsorgsevne.  
 
Her er opmærksomhed på, at beboerne inddrages i dagligdagens opgaver efter lyst og formåen. Bebo-
ernes med- og selvbestemmelse vægtes højt, fx. bestemmer beboerne selv, hvornår de ønsker at 
komme i seng, eller om de vil spise i fællesskab med de øvrige beboere. De oplever medarbejderne 
som venlige, hjælpsomme og imødekommende. 
 
Beboerne giver udtryk for tilfredshed med maden og oplever, at de har mulighed for at komme med 
forslag til menuen. I hver boenhed er der ansat en medarbejder, som sørger for, at der er hjemmebagt 
brød og tilbereder måltiderne. De tilbringer hovedparten af deres arbejdstid i køkken og fællesrum, hvil-
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ket beboerne giver udtryk for har betydning for deres oplevelse af tryghed samtidig med, at det bidra-
ger til den hyggelige stemning. Sammen med beboerne afholdes et månedligt. møde hvor menuen 
planlægges.  
 
Af dokumentationen fremgår det, at der spises aftensmad kl. 17.00 i Ådalen. Det begrundes med, at 
flere beboere bruger lang tid på at spise. Det er dog vores vurdering, at man bør have løbende op-
mærksomhed på tidsintervallet mellem måltiderne for at sikre beboerne den rette ernæring. Vi har drøf-
tet dette med ledelsen. 
 
Aktuelt undersøger man i øjeblikket muligheden for en eller flere besøgshunde til tilbuddet. Man har 
tidligere takket ja til tilbud om en besøgshund fra Trygfonden, hvilket dog ikke blev til noget grundet 
manglende tilslutning fra lignende tilbud i Kommunen.  
 
Vi får oplyst, at man i daghjemmet for beboere med demenslidelser afprøver nye teknologiske hjælpe-
midler med henblik på at finde nyttig teknologi til at alle Kommunens plejecentre.  
 
Efter beboernes indflytning og ved tre-måneders samtalen søger man at indgå i en dialog med beboere 
og pårørende omkring ønsker til beboerens sidste tid, herunder tøj- og salme/sangvalg. Vi får oplyst, at 
der er i flere tilfælde er dialog mellem en beboer og den faste kontaktperson om beboerens tanker om 
den sidste tid og døden. Det medvirker til at skabe åbenhed om et til tider svært emne. 
 
Når en beboer er døende inddrages egen læge og sygeplejersken i samarbejdet for at sikre, at beboe-
ren får den rette pleje. Man har ligeledes mulighed for at inddrage det palliative team, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt. Der er opmærksomhed på, at ingen skal være ensomme, når døden indtræffer og 
medarbejderne er omkring beboeren, hvis de pårørende ikke har mulighed for at være der. Man drager 
ligeledes omsorg for de pårørende, blandt andet gennem samtaler med dem. Blandt medarbejderne 
har man ligeledes fokus på etiske dilemmaer, herunder om en døende beboer bør indlægges på syge-
huset. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt en 
sygeplejerske. Siden seneste tilsyn er der i Ådalen ansat en pædagog i en særlig stilling. Medarbejder-
ne giver udtryk for, at det øger fagligheden og har gjort dem endnu mere opmærksomme på tilgangen 
til beboerne og de udfordringer, der kan være. Det kvalificerer indsatsen. 
 
Det er vores vurdering, at medarbejderne er engagerede og fagligt velfunderede i deres arbejde med 
beboerne. Der lægges vægt på at bruge medarbejdernes faglige såvel som personlige kompetencer til 
gavn for beboerne.  
 
Under tilsynet er flere af medarbejderne fra en af de somatiske enheder på kursus i forflytning med 
loftslift. Alle social- og sundhedshjælpere skal igennem et forløb på Sundhedsakademiet, omhandlende 
blandt andet geriatri, mindfulness og det store perspektiv. En medarbejder skal på vejlederkursus, 
mens en anden uddannes til forflytningsvejleder, i øjeblikket er her kun en forflytningsvejleder. 
 
I Ådalen har medarbejderne gennemført Demens III, omhandlende Marte Meo. De giver udtryk for, at 
dette forløb har styrket fagligheden og tilgangen til beboerne. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af tilfældigt udvalgte beboeres døgnrytmeplaner, 
indsatsområder og journalnotater. Det er vores vurdering at den generelt 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 
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indsatsplanerne. Hermed sikres det at alle samarbejdspartnere kan følge indsatsen og dokumenterer 
et samlet sted. 
 
For de somatiske enheder gælder det, at man stadig bør have opmærksomhed på at beskrive den 
praktiske hjælp i døgnrytmeplanerne samt at sikre, at de er opdaterede. Leder vil følge op på dette. 
 
Magtanvendelse 
 
I et tilbud af denne karakter er det uundgåeligt, at der forekommer situationer, hvor der er behov for at 
bruge magt. Det kan også forekomme her, specielt i Aadalen. Der indberettes efter gældende procedu-
re. Medarbejderne er bekendte med regelsættet for området og underretningspligten. 
 
I Ådalen gør man brug af Marte Meo metoden som en del af den forebyggende indsats. Blandt medar-
bejderne drøftes balancen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse løbende med læring og forebyg-
gelse for øje. Relevante samarbejdspartnere så som gerontopsykiatrien, demenssygeplejerske og de-
menskoordinator inddrages i arbejdet med den enkelte beboer, når det skønnes hensigtsmæssigt. 
 
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. 

 
 

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

 
 
 

Aalborg, den 5. april 2013 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 
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Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


