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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Fredag den 14. december 2011 fra kl.9.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Ballelund 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. 
 
Ved dette tilsyn har vi særligt haft fokus på beboernes livskvalitet. I dette indgår en vurdering af de ini-
tiativer, der ydes for at fastholde kontakten til og inddrage de pårørende, både generelt og konkret, og 
øvrige initiativer, der samlet set giver beboerne muligheder for at fastholde og evt. styrke deres net-
værk. Det drejer sig således også om tilbud om og omfang af aktiviteter og inddragelse af frivillige.  
 

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 vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samta-
ler og samvær med beboere, medarbejdere og ledelse og gennemgang af den skriftlige doku-
mentation 

 

 det er vores indtryk, at beboerne får den hjælp og støtte, de har behov for. Beboerne giver ud-
tryk for, at de er glade og tilfredse med at bo på Ballelund, og at de oplever medarbejderne som 
dygtige, omsorgsfulde og meget imødekommende  
 

 beboerne udtrykker tilfredshed med aktivitetsniveauet. Det er også vores vurdering, at tilbuddet 
er relevant og omfanget passende. Her er mange faste traditioner, som, vi vurderer, har stor 
værdi for beboerne. Vi oplever en god stemning overalt 

 

 de fysiske rammer er overalt hyggelige og pæne, og der er gode fælles områder 
 

 medarbejderne giver indtryk af engagement og arbejdsglæde. Her er generelt en meget positiv 
indstilling til arbejdet. De giver udtryk for, at de har et godt indbyrdes samarbejde og er meget 
tilfredse med såvel deres arbejdsforhold som samarbejdet og dialogen med ledelsen 

 

 der er fokus på nytænkning, ”Projekt hverdagsliv” er frontløbere med stor entusiasme og begej-
string ved at stå for implementeringen, ligesom også arbejdsplanlægningsredskabet ”Min Tid” 
benyttes. Her er ligeledes fokus på uddannelse af såvel ledere som medarbejdere 
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 her er god tradition for afvikling af personalemøder, der imødekommer medarbejdernes behov 
for information og faglig udvikling. Medarbejderne oplever sig generelt velinformerede. 

 

 mange frivillige hjælpere er med til at sørge for forskellige aktiviteter, som giver beboerne gode 
oplevelser 

 

 den politiske kontaktperson er synlig med sin deltagelse ved arrangementer, hvilket er i over-
ensstemmelse med Kommunens mål for område. Dette giver beboerne og deres pårørende 
mulighed for dialog med det politiske system  

 

 Her er fokus på betydningen af et godt pårørendesamarbejde. Det grundlægges ved en indflyt-
ningssamtale og bliver fulgt op af årlige statusmøder 

 

 vi har gennemgået døgnrytmeplaner for tilfældigt udvalgte beboere og kan konstatere, at de 
generelt er beskrivende i forhold til udmøntningen af den indsats, der er aftalt. Vi har foreslået 
også at beskrive rengøringsniveauet for at forebygge misforståelser  

 

 medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse og indberetningspligt 
 
 

Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 

Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er intet til opfølgning 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til at imødekomme behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
De fysiske rammer fremstår hyggelige og pæne, såvel inden- som udendørs. Gange og fællesarealer 
er udsmykket med effekter og malerier af ældre dato. Da det er juletid, er der pyntet, hvilket er medvir-
kende til at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære. 
 
Vi besøger flere beboere i deres egne lejligheder, der er indrettet forskelligt og efter eget ønske, smag 
og behov. Der er adgang til egen terrasse og til en fælles have. Beboerne giver udtryk for tilfredshed 
med deres boligforhold.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Det er vores indtryk, at beboerne får den hjælp og støtte, de har behov for. Beboerne giver udtryk for, 
at de er glade og tilfredse med at bo på Ballelund, og de oplever medarbejderne som dygtige, om-
sorgsfulde og meget imødekommende.  

 
Beboerne udtrykker tilfredshed med aktivitetsniveauet. Det er også vores vurdering, at tilbuddet er re-
levant og omfanget passende. Her er mange faste traditioner, som vi vurderer, har stor værdi for bebo-
erne. Vi oplever en god stemning overalt. 
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Her er et bredt udvalg af aktiviteter bl.a. sang, højtlæsning, banko, luciaoptog, håndarbejde, gymnastik 
og foredrag. Det er vores indtryk, at aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i de ønsker, bebo-
erne har. De udtrykker tilfredshed med aktivitetsniveauet. Det er også vores vurdering, at tilbuddet er 
relevant og omfanget passende. 
 
I de enkelte enheder arbejdes der ud fra principperne bag et Leve-Bo miljø. Det betyder blandt andet, 
at maden tilberedes i beboernes nærhed. Her er ansat en køkkenansvarlig i hver enhed. Pågældende 
har det overordnede ansvar for kostplanen, og der tages hensyn til beboernes ønsker og behov.  
 
Enkelte beboere spiser i deres lejlighed, nogle permanent, andre i perioder. Det er vores indtryk, at 
medarbejderne respekterer beboernes ønsker samtidig med, at de også motiverer beboerne til sam-
vær.  
 
Det er vores vurdering, at det sociale samvær og bestræbelserne på at få skabt et godt miljø under 
måltiderne prioriteres højt. Beboerne oplever selvbestemmelse og indflydelse, også på menuen. 
De udtrykker tilfredshed med omfanget og kvaliteten af maden samt mulighederne for samværet. 
 
Her er et godt samarbejde med de pårørende, som starter ved en indflytningssamtale og bliver fulgt op 
af årlige statusmøder. Den politiske kontaktperson er synlig med sin deltagelse ved arrangementer, 
hvilket er i overensstemmelse med kommunens mål for område. Dette giver beboerne og deres pårø-
rende mulighed for dialog med det politiske system.  
 
Mange frivillige hjælpere er med til at give beboerne en række gode oplevelser. Pt. er de fleste frivillige 
tidligere ansatte, men ledelsen ønsker fremadrettet nogle retningslinjer i forhold til de frivilliges kvalifika-
tioner. 
  
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver indtryk af engagement og arbejdsglæde. Her er generelt en meget positiv indstil-
ling til arbejdet. De giver udtryk for, at de har et godt indbyrdes samarbejde og er meget tilfredse med 
såvel deres arbejdsforhold som samarbejdet og dialogen med ledelsen. 

 
Der er fokus på nytænkning. Projekt hverdagsliv” er frontløbere med stor entusiasme og begejstring 
ved at stå for implementeringen. Planlægningsværktøjet ”Min Tid” benyttes, hvilket giver stor tilfredshed 
blandt medarbejderne. Faste hold undgås, og der bliver stor fleksibilitet i vagtplanen. Her er ligeledes 
fokus på uddannelse af såvel ledere som medarbejdere. 
 
Medarbejderne fortæller, at de er gode til at hjælpe hinanden. Gennem en arbejdstilrettelæggelse, hvor 
dagvagterne ind imellem har aftenvagt, er der skabt en god forståelse for alle opgaver og en fleksibilitet 
i opgaveløsningen, som kommer beboerne til gode.  
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de har et godt indbyrdes samarbejde og er meget tilfredse med så-
vel deres arbejdsforhold som samarbejdet og dialogen med de to lokalledere. Ledelsen er synlig og 
tilgængelig i dagligdagen. Det skaber trivsel og tryghed i samarbejdet. 
 
Medarbejderne bekræfter, at forskellige relevante kurser og temadage henover året har givet de for-
nødne redskaber, der gør, at de føler sig i stand til at modsvare beboernes mangeartede behov for 
omsorg, hjælp og støtte på kvalificeret vis. 
 
Her er god tradition for afvikling af personalemøder, der imødekommer medarbejdernes behov for in-
formation og faglig udvikling. Trivsel er også et tilbagevendende punkt på personalemøderne. Medar-
bejderne oplever sig generelt velinformerede. 
 
På hver afdeling er der ansat en rengøringsassistent, som også varetager opgaver med blomster og 
andet, som kan skabe en hyggelig atmosfære. 
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Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået døgnrytmeplaner for tilfældigt udvalgte beboere og kan konstatere, at de generelt 
er beskrivende og veldokumenterede i forhold til hjælpen, som den udmøntes over hele døgnet. 
 
Det er vores opfattelse, at man med fordel kan synliggøre omfanget af fx rengøring, tøjvask og indkøb 
jf. kvalitetsstandarden. 
 
Magtanvendelse 
 
Medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse og indberetningspligt.  
 
Det er vores indtryk, at her generelt er god forståelse for at arbejde forebyggende. Her er et godt sam-
arbejde med demenskoordinator, som opleves som en god sparringspartner i det forebyggende arbej-
de. 
 
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 det kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke yderligere 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 fået en rundvisning og har efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere ind-
draget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. 
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, herunder §§ 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn 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. 

Aalborg, den 30. december 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
Aase Møller   Henning Jacobsen 


