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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Karolinelundscentret, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 18.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Karolinelundscentret. 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 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 velegnede. Der er pænt og rent såvel ude som inde. Man bør være 
opmærksom på at sikre en tilstrækkelig forsvarlig opbevaring af personfølsomme oplysninger. 
Ledelsen vil straks følge op på dette 

 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager i dag-
ligdagen. Her er det beboernes behov, der kommer i første række 

 

 beboerne fortæller, at de oplever megen indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv og 
fællesskabet 

 

 her er blandt medarbejderne en god forståelse for, hvor vigtigt det er, at beboerens ønsker til li-
vets afslutning imødekommes, herunder vigtigheden af dialogen med beboeren og dennes på-
rørende om ønsker for beboerens sidste levetid 

 

 samarbejdet med lederne beskrives generelt som godt og konstruktiv. I en enkelt boenhed er 
der igangsat et supervisionsforløb med fokus på at optimere samarbejdet mellem medarbejdere 
og leder 



 

2 
Udført af Gitte Drescher Velling og Elise Ledet Pedersen 

 

 

 som opfølgning kan vi konstatere, at man fortsat bør have opmærksomhed på datering af døgn-
rytmeplanerne. Den skriftlige dokumentation er generelt ajourført, fremstår retningsgivende for 
indsatsen og beskriver den tværfaglige indsats 

 

 her forekommer i sjældne tilfælde brug af magt, hvilket indberettes efter gældende regler. Man 
har en god forståelse for at efterleve regelsættet for området og for betydningen af forebyggel-
se. 

 
 
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. En større del af beboerne har demenslidelser, hvil-
ket afstedkommer en øget opmærksomhed på ændringer i behov og adfærd. 
 
Der er 46 pladser fordelt på fire boenheder, hvoraf en plads i øjeblikket står ledig. En boenhed er for-
beholdt beboere med demenslidelser, og 9 lejligheder er forbeholdt borgere med behov for akut aflast-
ning.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
  
De fysiske rammer fremstår velegnede og hjemlige. Boenhederne er indrettet med et køkken/alrum, 
hvor der er møbleret med spisebord og stole samt sofaarrangement. Indretningen i beboernes egne 
lejligheder afspejler deres individuelle smag og behov. 
 
Under tilsynet står en dør til et medarbejderkontor åbent. Her opbevares dokumentation af personlig-
følsom karakter. Man bør sikre, at døren er låst når kontoret ikke benyttes eller finde en anden egnet 
løsning. Ledelsen vil straks følge op. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder beboerne i de enkelte boenheder, hvor aftensmaden nydes og medarbejderne sidder med til 
bords. Senere nyder flere beboere aftenskaffen sammen, hvor medarbejderne ligeledes opholder sig 
sammen med dem. Under besøget er der flere pårørende på besøg. Der er en god og hyggelig stem-
ning og atmosfære i hele tilbuddet. Beboernes adfærd afspejler, at de trives   
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager i dagligdagen. 
De oplever medarbejderne som omsorgsfulde og ordentlige i såvel adfærd som sprog. Her er det be-
boernes behov, der kommer i første række, hvilket vi ser flere eksempler på under tilsynet. Medarbej-
derne prioriterer det sociale samvær med beboerne i høj grad, hvilket både beboere og medarbejdere 
nyder godt af. 
 
Beboerne oplever, at de har stor selv- og medbestemmelse i deres eget liv og hverdagen. Man tager 
hensyn til beboernes døgnrytme og ønsker. De inddrages i dagligdagens opgaver, for eksempel om-
kring måltidet hvor flere beboere udfører små delopgaver.  
 
I demensenheden løses i øjeblikket en særlig plejeopgave, der dog ikke bevirker, at hverken hjælp eller 
støtte fragår de øvrige beboere.   
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Som en del af den pædagogiske tilgang er beboernes og medarbejderes pladser under måltiderne nøje 
planlagt i demensenheden. Vi får oplyst, at man for at skabe ro under måltiderne ligeledes sørger for, 
at kun en medarbejder rejser sig ad gangen for at hjælpe beboerne. 
 
Medarbejderne forsøger at komme i dialog med beboeren og dennes pårørende om tanker om og øn-
sker til beboerens sidste levetid. Det sker under indflytningssamtalen eller ved lejlighed. Pårørende til-
bydes mulighed for, at være hos beboerne hele døgnet i den sidste tid. Hvis pårørende ikke har mulig-
hed for at være til stede eller der ingen pårørende er, har man mulighed for at gøre brug af vågetjene-
sten.  
 
På nuværende tidspunkt er man i gang med at udarbejde en ny indflytningsfolder. Vi vil følge op på 
dette ved næste tilsyn. 
 
Man har som noget nyt inviteret til pårørendeaften i april 2013 i den faste demensenhed, uden delta-
gelse af beboere. Her vil leder, medarbejdere og ligeledes områdeleder deltage. Lederen giver udtryk 
for, at man selvfølgelig håber på stor tilslutning til arrangementet, en god dialog samt at det muligvis 
kan munde ud i, at de pårørende i hinanden finder et fællesskab med forståelse for den situation de 
står i. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og nærværende i deres samarbejde med og omkring be-
boerne. Her er opmærksomhed på, at bruge hinandens kompetencer såvel fagligt som personligt med 
beboernes trivsel for øje. De giver udtryk for, at her tager man hånd om hinanden og der gøres brug af 
kollegial sparring. 
 
I de to somatiske enheder har man i øjeblikket opmærksomhed på samarbejdet enhederne imellem. 
Leder oplyser os om, at det er nyt tiltag som stadig er i startfasen og derfor kræver tilvænning fra med-
arbejderne. Som noget nyt mødes alle medarbejdere i de somatiske enheder sammen om morgenen, 
hvor dagen planlægges under hensyntagen til de aktuelle behov i de to enhederne. Herudover er der i 
indeværende år planlagt kursus omkring emnet mestring for alle medarbejdere. 
 
Medarbejderne giver udtryk for, at her generelt er et godt samarbejde med lederne, som de oplever 
som lydhøre, initiativrige og udviklingsorienterede. For at imødekomme udfordringerne i samarbejdet 
mellem medarbejdere og ledelse i en af boenhederne, har man startet et supervisionsforløb. Medar-
bejdere og ledelse udtrykker sig positivt omkring forløbet indtil videre og er forhåbningsfulde i forhold til 
samarbejdet fremadrettet. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af daglige noter, indsats- og døgnrytmeplaner. 
Materialet er generelt ajourført og fremstår retningsgivende for indsatsen.  
 
Den tværfaglige indsats er tydeligt beskrevet i såvel daglige notater som indsatsplaner, hvor ergotera-
peut, sygeplejerske etc. ligeledes dokumenterer. Det er med til at sikre en fagligt kvalificeret indsats for 
beboerne, hvor der er opmærksomhed på helheden. Som opfølgning kan vi konstatere, at man fortsat 
bør have opmærksomhed på datering af døgnrytmeplanerne.  
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer i sjældne tilfælde brug af magt, hvilket indberettes efter gældende regler. Medarbej-
derne er bekendte med lovgivningen på området samt indberetningspligten. Der samarbejdes med 
VISO, gerontopsykiatrien, demenskoordinator etc. som en del af den forebyggende indsats. Herudover 
er der ligeledes to faste sygeplejesker, henholdsvis tilknyttet demensenhederne og de somatiske en-
heder. 
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Medarbejderne har indbyrdes drøftet, hvordan eventuelle seksuelle krænkelser fra beboerne bør og 
skal håndteres. En åben dialog om emnet blandt såvel beboere som medarbejdere skaber tryghed for 
alle parter.  
 
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. 

 
 

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 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


