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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Ballelund, Silkeborg Kommune 
 

Søndag den 16. november 2014 fra kl. 15.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ballelund. Generelt er formålet med til-
synet 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 Kosten og måltidet, idet de er afgø-
rende elementer, når det skal sikres, at beboerne skal have mulighed for at bevare deres fysiske og 
psykiske funktionsevne. De er dermed vigtige elementer i rehabiliteringsindsatsen.  
 
Herudover er der fokus på den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbej-
de. Vi vil i den sammenhæng også vurdere hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbej-
det. 
 
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 
 

 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 indbydende og anvendelige. Det oplyses, at beboerne skal flytte til 
nybyggede rammer i 2016, det er beboere og medarbejdere informeret om. I forhold til medar-
bejderkontoret bør der være opmærksomhed på, hvordan personfølsomme oplysninger opbe-
vares, det vil lederne følge op på 

 

 beboerne giver udtryk for indtryk af, at de trives og får en god hjælp og støtte af flinke medar-
bejdere. De bekræftes af pårørende, som vi taler med i blok 2 

 

 der er frivillige tilknyttede i form af Ballelunds venner, de støtter op om arrangementer og afhol-
der ugentlig aktiviteter, hvilket beboerne er glade for og oplever adspredelse ved  

 

 det er vores indtryk, at der er opmærksomhed på måltidet i forhold til ernæring, inddragelse af 
beboerne og det sociale aspekt. Aktuelt får de nu varm mad til aften i blok 2, hvilket er en suc-
ces 
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 medarbejderne er imødekommende og engagerede. De giver udtryk for, at der er et godt sam-
arbejde internt og deres ledere, som er lydhøre og har tillid til medarbejderne. Der er mulighed 
for at deltage i fagrelevante kurser, som medvirker til at udvikle faglighed og tilgang yderligere 

 

 der arbejdes aktuelt med at lave døgnrytmeplanerne i en ny skabelon. Arbejdet er sat i system 
og med en deadline. Det udsnit af døgnrytmeplanerne, som vi gennemgår, fremstår retningsgi-
vende og med gode beskrivelser af tilgangen til bebeboerne 

 

 der kan forekomme magtanvendelse, som indberettes efter gældende regler på området. Det er 
vores indtryk, at medarbejderne har en god forståelse af magtanvendelsesbegrebet.  
 

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.  
 
I begge blokke er der flere beboere, som er hukommelsessvækkede og har en demens lidelse, det er 
vores indtryk, at de rummes og at der ved behov herfor søges viden fra eksterne samarbejdspartnere.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår indbydende og anvendelige. I stue og køkken er der gode muligheder for 
ophold, også i mindre grupper. Det oplyses, at beboerne skal flytte til nybyggede rammer i 2016.  
 
I forhold til medarbejderkontoret bør der være opmærksomhed på, hvordan personfølsomme oplysnin-
ger opbevares, det vil lederne følge op på. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er der en god stemning og atmosfære. Der er flere beboere samlet i stue og køkken, en-
kelte spiller kort og andre nyder en kop kaffe. Beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de trives, med-
arbejderne er flinke og de får den hjælp og støtte, som de har behov for.  
 
Vi taler med pårørende i blok 2, de giver udtryk for tilfredshed, de er aktuelt optaget af, at beboerne på 
Ballelund i 2016 skal flytte i nybyggeri. Der er afholdt informationsmøde for beboere og pårørende, som 
har afklaret eventuelle spørgsmål. Samarbejde med de pårørende er velfungerende og der er op-
mærksomhed på at have en løbende dialog for at afstemme forventninger. 
 
Der er frivillige tilknyttet, som er organiseret i Ballelunds venner. De har blandt andet støttet op om en 
sommerhustur på flere dage for 6 beboere fra Blok 2, vi ser billeder derfra og der er allerede planer om 
at gentage successen næste år. Derudover kan beboerne i dagligdagen melde sig til aktiviteter, og 
ugentlig er der underholdning i form af musik. Det oplyses også, at der samarbejdes med Trygfonden i 
forhold til besøgshunde. 
 
Under tilsynet tilberedes den varme mad i blok 2, medarbejderne giver udtryk for, at det har krævet no-
gen omstilling at lave den varme mad til aften, men de er positive i forhold hertil. Medarbejderne og får 
gode tilbagemeldinger fra beboerne, som i øvrigt også sover bedre om natten efter et varmt måltid mad 
til aften. Beboerne inddrages i madlavningen i det omfang, som de magter det eksempelvis ved kartof-
felskrælning. I blok 1 serveres der fortsat rugbrød til aftensmad med en lun ret, og i weekend og hellig-
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dage er der mulighed for at få øl, vin og sodavand til maden, det er med til at gøre måltidet særligt og 
giver beboerne noget at se frem til. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår imødekommende og engagerede i arbejdet med beboerne. De giver i begge 
blokke udtryk for, at der er et godt samarbejde internt i medarbejdergrupperne og med deres ledere. 
De oplever, at nye initiativer imødekommes, og at lederne har tillid til dem som medarbejdere. Det 
medvirker positivt til engagement og samarbejde.  
 
I blok 2 er flere medarbejdere på Marte Meo kursus, hvilket de er optagede af og oplever, at denne vi-
den er umiddelbar anvendelig i forhold til beboerne og udvikling af tilgangen til - og samarbejdet med 
dem. 
 
Social- og sundhedshjælperne deltager i ssh-update og får derigennem ny faglig viden, som kommer 
beboerne til gode. 
 
Der arbejdes fortsat med ”Min Tid” i forhold til arbejdstidsplanlægningen, ifølge det oplyste fungerer det 
godt og giver tilfredshed blandt medarbejderne. Lederen er i den forbindelse opmærksom på, at res-
sourcer i medarbejdergruppen fordeles efter behov. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Der arbejdes aktuelt med at lave døgnrytmeplaner i en ny skabelon. Arbejdet er sat i system og med 
en deadline. Det udsnit af døgnrytmeplanerne, som vi gennemgår, fremstår retningsgivende og med 
gode beskrivelser af tilgangen til beboerne. 
 
Magtanvendelse 
 
Der kan forekomme magtanvendelse, som indberettes efter gældende regler på området. Det er vores 
indtryk, at medarbejderne har en god forståelse af magtanvendelsesbegrebet.  
 
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 endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Derud-
over har vi under tilsynet talt med pårørende. 
 
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 20. november 2014 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


