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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejehjem, Silkeborg Kommune 
 

Fredag den 8. maj 2015 fra kl. 9 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ballelund Plejehjem. 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 udviklingen i beboernes be-
hov og dermed en vurdering af, om og hvordan de samlede kompetencer og den daglige orga-
nisering modsvarer beboernes behov. 

 
 den indsats, der ydes, for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde. Vi vil i den 

sammenhæng også vurdere, hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbejdet.  
 
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 Konklusioner. Herefter følger afsnittet Iagt-
tagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt og-
så 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.  
 
 
Konklusioner 
 

 Målgruppen er under ændring og der er nu flere beboere med en demenslidelse, uden at pleje-
hjemmet har en demensenhed. Det er vores indtryk, at de kan rummes, men at der også frem-
adrettet bør være fokus på at sikre, at kompetencerne i medarbejdergruppen modsvarer dette 
 

 de fysiske rammer er anvendelige og hyggeligt indrettede inde og ude 
 

 det er vores vurdering, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for, hvilket de 
også selv giver udtryk for. Der er en god stemning og atmosfære præget af kendskab til den 
enkelte beboer. Samarbejdet med de pårørende er velfungerende og der er opmærksomhed på 
en løbende forventningsafstemning. Det bekræftes af de pårørende vi taler med under tilsynet 

 

 overordnet vurderer vi, at beboernes behov bliver tilgodeset. Organiseringen af arbejdet og den 
ledelsesmæssige opbakning og overblik giver indtryk af et velfungerende plejehjem 

 

 medarbejderne fremstår imødekommende og engagerede. De beskriver samarbejdet som vel-
fungerende, der er en god forståelse af opgavefordelingen og løbende opmærksomhed på 
medarbejderne kommunikation  
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 vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater 
og indsatsplaner. Dokumentationen er fyldestgørende, opdateret og retningsgivende for indsat-
sen 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne er opmærksomme på 
at forebygge dette gennem personskifte og afledning. Det er vores indtryk, at medarbejderne er 
bekendte med reglerne på området og proceduren for indberetning. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der primært udspringer af alder.  
 
Vi taler med lederne om, at de i højere grad end tidligere oplever, at der er flere beboere med en de-
menslidelse. Målgruppen er således under ændring. Som ledere og medarbejdere omtaler det, kan be-
boere med demenslidelse rummes på plejehjemmet om end der ikke er den normering, som der ellers 
er i en demensenhed. Det bør sikres, at medarbejderne også fremadrettet har de kompetencer, som 
modsvarer beboernes behov. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer er anvendelige, og beboernes lejligheder er indrettet efter behov og interesser. En 
medarbejder fortæller, at de inden længe sammen med beboerne vil købe blomster til terrassen og lave 
en hyggelig stund med tilplantning af krukker.  
 
Plejehjemmet er bygget til Leve-bo miljøer, men i takt med at flere beboere har og får en demenslidel-
se, kan det være svært at imødekomme behovet for ro, da der dagligt er flere støjende aktiviteter i fæl-
lesskabet.  
 
Lederne fortæller, at plejehjemmet skal flytte i nybyggede rammer først på året i 2017, beboerne er ori-
enterede om dette. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Flere beboere nyder deres formiddagskaffe i fællesskabet, og andre får hjælp til personlig pleje i deres 
lejligheder. Der er en god stemning og atmosfære, som bærer præg af kendskab til den enkelte bebo-
ers behov og en hensigtsmæssig organisering af ressourcerne. Beboerne giver udtryk for, at de får den 
hjælp og støtte, som de har behov for. 
 
Lederne oplyser, at de med afsæt i mestring arbejder med en beboer i fokus en måned af gangen. Be-
boeren interviewes og pårørende kan inddrages i forløbet. Der samarbejdes med ergo- og fysiotera-
peuter i forhold til at finde motiverende aktiviteter, som giver livskvalitet.  
 
Der er forskellige aktiviteter, som beboerne kan deltage i, herunder arrangementer, som Venneforenin-
gen forestår. Der er løbende årstidsbestemte fester, som pårørende også indimellem kan deltage i. 
Samarbejdet med de pårørende er velfungerende, og henvendelser fra pårørende mødes på en aner-
kendende måde. Der afholdes indflytningssamtaler, og én gang årligt tilbydes en samtale med beboe-
ren og pårørende, og derudover er der samtaler ved behov. Vi taler med enkelte pårørende, som be-
kræfter ovenstående. 
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Medarbejderne fortæller, at der er lejet et sommerhus til 8 beboere, som skal på en miniferie ledsaget 
af medarbejdere. De fortæller, at de er opmærksomme på at vælge beboere, som funktionsmæssigt 
kan profitere af turen, således at det bliver en succes. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne udstråler engagement i forhold til arbejdet med beboerne, deres positive tilgang har en 
afsmittende effekt på beboerne og måden, hvorpå opgaverne løses. Samarbejdet beskrives som vel-
fungerende i de to blokke og på tværs heraf, eksempelvis hjælper blokkene hinanden ved møder og 
lignende. Der er en leder for hver af blokkene, og det er vores indtryk, at lederne er vellidte af medar-
bejderne, som oplever opbakning og tillid fra retningsgivende ledere. 
 
Flere medarbejdere har været på demenskursus, hvor de i kraft af Marte Meo metoden blandt andet 
har videofilmet en del af hinandens praksis, hvilket de oplever som et brugbart redskab.  
 
Der afholdes kontinuerligt møder med medarbejderne, for derigennem at erfaringsudveksle, planlægge 
og kvalificere praksis. Samarbejdet med sygeplejersken fungerer ifølge det oplyste hensigtsmæssigt. 
For at imødekomme beboernes samlede behov samarbejdes der med demenskoordinator, geron-
topsykiatrien, læger o. a..  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og 
indsatsplaner. Dokumentationen er fyldestgørende, opdateret og retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Medarbejderne er opmærksomme på at fore-
bygge dette gennem personskifte og afledning. Det er vores indtryk, at medarbejderne er bekendte 
med reglerne på området og proceduren for indberetning. 
 
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 dog selvfølgelig reagere, såfremt vi på det område støder på forhold, som forekommer uhen-
sigtsmæssige.  
 
Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg  
 
Der er ikke 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.  
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Vi har været rundt i hele huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har opholdt os med flere i 
fællesskabet. Vi har talt med enkelte pårørende. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var 
på arbejde samt ledelsen. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentati-
on, der beskriver samarbejdet 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 19. maj 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


