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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 13. juli 2016 fra kl. 13.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ballund 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 tilsynet haft særligt fokus på  
 

 Den rehabiliterende tilgang og om denne afspejles i den skriftlige dokumentation. 
 

 Kost og ernæring, herunder blandt andet i forhold til beboere, der er småtspisende eller har dys-
fagi (synkebesvær). 

 
 Initiativer og tiltag, der fremmer en god hygiejne blandt både beboere og medarbejdere. 

 
Endvidere har vi dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og ge-
nerelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt 
materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner, og hvor vi eventuelt også 
fremsætter forslag og anbefalinger. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og dialog, hvor vi uddyber, 
hvad der har ført til konklusionerne. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for til-
synet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.  
 
Konklusioner 
 

 Beboerne er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, 
psykisk og social karakter, der primært udspringer af alder. Her er beboere, der i deres adfærd 
og plejetyngde til tider kan give udfordringer. Det er vores indtryk, at der tages relevante initiati-
ver med inddragelse af relevante aktører som samlet set kvalificerer indsatsen og løbende vur-
derer det rette tilbud 

 

 de fysiske rammer fremstår velegnede til formålet. Der er pænt og rent såvel ude som inde. Det 
er vores indtryk, at ledelsen er opmærksom på beboernes spørgsmål og eventuelle usikkerhed i 
forhold til den nærtstående flytning til nybyggede rammer 

 

 i forhold til fokus vedrørende rehabiliteringsperspektivet, er det vores umiddelbare vurdering, at 
dokumentationen er handlingsanvisende for indsatsen. Medarbejderne gør sig relevante etiske 
og faglige overvejelser om tiltag i forhold til samarbejdet med beboerne, og rammer der frem-
mer inddragelse og aktiv deltagelse ud fra principperne hjælp til selvhjælp  

 

 der er generelt fokus på beboernes ernæringsmæssige tilstand. I forhold til blandt andet småt-
spisende og beboere med synkebesvær, iværksættes en målrettet og flerfaglig indsats. I forhold 
til hygiejne er der er særligt opmærksomhed på herpå ved beboernes deltagelse i bagning og 
madlavning 
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 her er et godt indbyrdes samarbejde medarbejderne imellem, og mellem medarbejderne og le-
delsen samt med de aktuelle samarbejdspartnere. Der er ligeledes et godt samarbejde med de 
pårørende  

 

 den skriftlige dokumentation fremstår ajourført og retningsgivende for en målrettet indsats over 
hele døgnet 

 

 i forhold til indgriben i selvbestemmelsesretten er der en god forståelse for perspektivets mange 
dilemmaer. Det er vores indtryk, at medarbejderne efterlever reglerne på området og der indbe-
rettes efter gældende procedure.  

 
Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Beboerne 
 
Beboerne er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder.  
 
Blandt medarbejderne og ledelsen er der en oplevelse af flere beboere med komplekse udfordringer, 
der stiller store krav til medarbejdernes kompetencer og samarbejde med aktuelle samarbejdspartnere. 
 
Det er planen, at visitationen stopper med at visitere til Ballund 1. august 2016, da plejecenteret skal 
flytte i nybyggede rammer i første kvartal 2017.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Boenhederne/blokkene(1 og 2) er indrettet ud fra leve- bo principperne, med et større køkken, hvor der 
er opstillet små spiseborde. Langs de store glaspartier på gangene er der opstillet mindre siddearran-
gementer, der indbyder til at sidde og følge med i livet i den store, velholdte have.  
 
Beboernes egne lejligheder er indrettet efter individuel smag og behov, og der er tilknyttet en lille ter-
rasse til hver bolig.  Arealer udenfor er velholdte og indbyder til ophold og gåture i haven. Beboerne 
udtrykker tilfredshed med deres lejligheder og fællesarealerne. 
 
Enkelte beboere udtrykker bekymring, men også engagement i forhold til den nærtstående flytning til 
nye omgivelser. Det er vores indtryk, at ledelsen er opmærksom på beboernes spørgsmål og eventuel-
le usikkerhed i forhold til den nærtstående flytning. Det tilstræbes at imødekomme individuelle ønsker 
og sikre den enkelte det rette tilbud ud fra de givne vilkår. Der er desuden opmærksomhed på at mat-
che beboere, der kan have glæde af hinanden. Beboerne og deres pårørende er løbende holdt oriente-
ret. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi taler individuelt med enkelte beboere i deres lejligheder. Beboerne giver udtryk for, at de møder lyt-
tende og forstående medarbejdere samt at de modtager den hjælp og støtte, som de behøver og øn-
sker. Medarbejderne omtales som søde og rare. Der er opmærksomhed på i samarbejdet at tilpasse 
indsatsen i forhold til dagsform og funktionsniveau. Beboerne giver udtryk for, at medarbejderne er ind-
dragende og guidende i forhold til principperne hjælp til selvhjælp og deres til- og fravalg respekteres. 
Det svarer til vores indtryk under tilsynet, og underbygges af den retningsanvisende dokumentation i 
forhold til opgaveløsningen. 
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I fællesarealerne hjælper enkelte beboere med at dække bord. Enkelte gange hjælper de også til med 
at forberede grøntsager eller deltager i bagning. Vi får oplyst og kan konstatere, at størstedelen af be-
boerne indtager deres frokost i fællesarealerne ved mindre borde. Enkelte har faste pladser grundet 
behov for faste rammer og struktur samt assistance fra medarbejderne. Andre klarer sig selv og får 
maden serveret i skåle og på fade. Beboerne hjælper således hinanden, mens der konversererover 
dagsaktuelle temaer.   
 
En beboer fremviser sit snedkerværksted. Det sætter han stor pris på, da han er tidligere håndværker 
og således kan opretholde nogle af sine interesser og færdigheder.  En anden har fået arrangeret et 
atelier, som vedkommende kan gå til og fra, som det passer. Enkelte mødes privat eller i fællesarealer-
ne til kortspil. Vi ser og hører også flere beboere som aktivt bruger deres el scooter til at handle, besø-
ge lægen, kirkegården og tage på tur. Disse tiltag suppleret med inddragelse i hverdagens ”små” prak-
tiske og personlige opgaver samt tilbud om fælles aktiviteterne bidrager samlet til at understøtte bebo-
ernes funktioner, selvstændighed og livskvalitet.  
 
Vi har indtryk af, at der er et konstruktivt samarbejde med de pårørende. Ud over praktisk hjælp i hver-
dagen, bidrager de til livshistorien i form af tidligere vaner, interesser og ønsker.  
 
På baggrund af samtale med medarbejderne og ved gennemgang af dokumentation, er det vores ind-
tryk, at der er fokus på beboernes ernæringsmæssige tilstand. Beboerne vejes minimum en gang om 
måneden. Ved lav vægt og BMI oprettes indsatsplan og beboerne observeres løbende og vejes oftere. 
Køkkenmedarbejderne er behjælpelige med at tilrettelægge den rette kost og der samarbejdes også 
med ergoterapeut omkring synkebesvær. I dokumentationen ser vi eksempler på, hvordan man i sam-
arbejde med pårørende prøver at tilgodese beboernes ønsker for at fremme appetitten.   
 
Der er opsat spritdispensere og medarbejderne er særligt opmærksomme på hygiejnen ved beboernes 
deltagelse i bagning og madlavning, hvor beboerne opfordres til at vaske hænder eller bruger hand-
sker. Ifølge ledelsen har opmærksomheden og indsatser omkring smittefare forebygget omgangssyge 
siden 2010. 
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og fagligt kompetente i deres samvær og samarbejde med bebo-
erne. Det bærer præg af stort kendskab til den enkelte beboeres ressourcer og behov. Ifølge det oply-
ste er her et godt samarbejde med kolleger og ledelse, som bygger på tillid og en åben dialog.  
 
Samtlige medarbejdere er på skrift orienteret om, at de kan beholde deres arbejdes og flytte med i det 
nye plejecenter. Det har skabt tryghed og fælles engagement i forhold til opstart og udvikling af et nyt 
tilbud. Der er planlagt en fælles temadag for samtlige medarbejdere i november, hvor tanker, ideer og 
visioner for fremtiden skal drøftes.  
 
Der afholdes jævnligt TRIO møder for at forebygge og sikre medarbejdernes trivsel og ledelsen plan-
lægger flere personalemøder op til flytningen. 
 
Medarbejderne oplever sig fagligt opkvalificeret, blandt andet i kraft af demenskurser. Enkelte social og 
sundhedsassistenter har været på neuropædagogisk kursus, og flere skal afsted til efteråret. Ved be-
hov samarbejdes med gerontopsykiatrien, terapeuter og demenskoordinatorer/konsulenter.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af daglige journal notater, indsats- og døgnryt-
meplaner.  
 
Dokumentationen fremstår ajourført og retningsgivende for indsatsen hele døgnet og ud fra principper-
ne hjælp til selvhjælp. Den korte indledning og introduktion om beboerne i døgnrytmeplanerne er med 
til at sikre den rette tilgang i den indledende kontakt, hvilket har betydning, når der inddrages nye med-
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arbejdere.  Der er særlig opmærksomhed på ernæring, hvor vi ser eksempler på indsats- og handle-
planer med årsag til indsatsen, mål, handlinger og evaluering. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, der kan forekomme brug af magt. Det er dog ikke aktuelt i øjeblikket. Det er vores 
vurdering at medarbejderne indberetter efter gældende procedure. Medarbejderne er bekendte med 
retningslinjerne og regler på området.  
 
Medarbejderne bruger afledning som musik, sekvenspleje og personskifte i de situationer, hvor de kan 
mærke at beboerne er sårbare og kan ændrer adfærd.  
 
Ved udadreagerende adfærd verbal som fysisk gøres der brug af hændelsesskemaer, som et led i at 
udvikle praksis i forhold til læring og forebyggelse fremadrettet. Man har et godt samarbejde med 
blandt andet demenskoordinator/konsulent, som en del af den forebyggende indsats, samt med henblik 
på læring og refleksion over områdets mange dilemmaer. 
 
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 på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte til-
synsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. 
 
Opfølgning til kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke punkter til opfølgning.  
 
 

Formål og fremgangsmåde   
 
I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsnin-
gen 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 efter deres afgø-
relse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om op-
gaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt til-
bud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.  
 

Vi har været rundt i hele tilbuddet og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har 
opholdt os med andre i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var på arbejde samt lederen.  
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, herunder §§ 83, 83a og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om til-
syn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de 
gældende kvalitetsstandarder og god praksis på området.  
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, 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. 
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Aalborg, den 10. august 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 

 


