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TILSYNSRAPPORT 

 

  Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 18. juni 2012 fra kl. 14.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ballelund Plejecenter. Generelt er for-
målet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støt-
te i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. 
 
Efter aftale med Forvaltningen har vi haft særligt fokus på den indsats, der ydes til beboerne, således 
at de fortsat er i stand til at mestre eget liv. Nøgleordene i dette arbejde er rehabilitering, inddragelse 
og selvbestemmelse. Vi har desuden fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsyn og vurderet 
stemning og atmosfære. 
 
Herudover har vi generelt og konkret vurdere forholdene, indsatsen og metoderne det enkelte sted og 
gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte be-
boer 
 
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 
 

 stedet er af ældre dato, men fremstår indbydende og velegnet for beboerne. Vi ser flere eksem-
pler på lejligheder, som er indrettet efter beboernes ønsker og behov 
 

 beboere giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, som de modtager på stedet. Med-
arbejderne er omsorgsfulde og bevidste om at styrke beboernes ressourcer gennem forskellige 
aktiviteter 

 

 her er generelt opmærksomhed på at inddrage beboerne i hverdagen, og gennem Projekt 
Hverdagsliv sættes her yderligere fokus på beboernes aktivitet igennem dagen. Eksempelvis 
opfordres beboernes til selv at hente deres kaffe og i øvrigt medvirke til selv at opfylde egne 
behov 

 

 medarbejderne giver udtryk for trivsel og udviser faglig kompetence i opgaveløsningen. Her er 
et godt samarbejde i medarbejdergruppen og med ledelsen, som er synlig og omstillingsparat 
samt retningsgivende for indsatsen 

 

 her er en indført en ny måde at organisere opgaverne i dagvagten på kaldet ”tavlen”. Ved den-
ne ordning tilgodeses beboernes behov, når de opstår, og medarbejderne oplever mindre travl-
hed 
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 den skriftlige dokumentation fremstår retningsgivende for indsatsen, her er detaljerede beskri-
velser af hvorledes beboerne kan være selvhjulpne i f.eks. hygiejne situationer. Her bør være 
opmærksomhed på at få de opdaterede elektroniske udgaver af døgnrytmeplanerne ud i lejlig-
hederne til beboerne, således at de har kendskab til den hjælp, som de kan forvente og er stillet 
i udsigt 
 

 her er enkelte forhåndsgodkendelser i forhold til hygiejnesituationer. Medarbejderne er bekend-
te med regler omkring magtanvendelse. Her arbejdes bevidst på at forebygge magtanvendelser 
ved løbende at inddrage relevante fagpersoner i opgaveløsningen. 

 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her er ikke punkter til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker med brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der fortrinsvis udspringer af alder. Her er 49 pladser, fordelt i to blokke med hen-
holdsvis 24 og 25 beboere, aktuelt er her 2 ledige pladser. Her er beboere under 65 år, som jf. lovgiv-
ningen er blevet tilbudt en § 141 handleplan. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Stedet er af ældre dato, men fremstår indbydende og velegnet for beboerne. Gang- og fællesarealer er 
udsmykket med effekter af ældre dato, som medvirker til en hyggelig stemning. Vi ser flere eksempler 
på lejligheder, som er indrettet efter beboernes ønsker og behov.  
 
Der er adgang til egen terrasse og til en fælles have. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres 
boligforhold.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for at være tilfredse med den hjælp og støtte de få. Her er opmærk-
somhed på, at beboerne har forskellige ressourcer f.eks. i forhold til, hvor meget hjælp de har brug for i 
spisesituationen. Dette bekræftes af beboerne, som oplever at her tages hensyn til alle uafhængigt af 
funktionsniveau. Her er ydermere fokus på, at beboerne er selvhjulpne i hygiejnesituationer for der-
igennem at vedligeholde deres funktioner og medvirke til øget livskvalitet.  
 
Her arbejdes ud fra Projekt Hverdagsliv, som søger at inddrage beboerne, hvor det er muligt i forhold til 
aktiviteter og dagligdagslivet ved eksempelvis måltider. Beboerne opfordres til selv at hente kaffe og 
deltage aktivt i fællesskabet. Her er ansat en medarbejder i køkkenet i hver blok, og her serveres varm 
mad til middag, og brød med pålæg samt varm ret til aften. Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed 
med maden og det liv som tilberedningen deraf medfører i opholdsstuen. 
 
Beboerne ser frem til Sankt Hans fest på stedet, vi ser opslag for arrangementet rundt omkring i huset.  
 
Her er løbende aktiviteter for beboerne i form af banko, sang, oplæsning og kortspil. En af medarbej-
derne er ansvarlig i forhold til aktiviteterne herunder koordinering og afholdelse. 
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Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver udtryk for begejstring i forhold til en ny måde at organisere deres arbejdsdag på, 
som de internt kalder ”tavlen”. Ved brug af tavlen skabes et overblik over beboerne og de forskellige 
arbejdsopgaver, som vedrører den enkelte beboer, såsom bl.a. bad og rengøring. Beboerne hjælpes af 
medarbejderne, når de ønsker det og det markeres på tavlen med medarbejderens initialer ud for den 
enkelte beboer. Således hjælpes beboerne løbende igennem vagten uden på forhånd at være fordelt 
mellem medarbejderne. Medarbejderne giver udtryk for, at denne organisering af arbejdet er hensigts-
mæssig og skaber mere ro og fordybelse til at løse opgaven på en ordentlig måde. Det opleves, at op-
gaverne løses på samme tid som hidtil og under mindre travle omstændigheder, og bidrager til en mere 
konstruktiv fordeling af de tilstedeværende ressourcer. 
 
Her er et godt og konstruktivt samarbejde medarbejderne imellem. Ledelsen omtales som synlig og 
omstillingsparat samt retningsgivende for indsatsen. Der afholdes personalemøde hver 6. uge i hver 
blok. Medarbejderudviklingssamtaler tilbydes hver 2 år.   
 
Her er tilknyttet frivillige, samt en Venneforening, som hver især forestår aktiviteter og arrangementer 
på stedet. I hver blok har en af de faste medarbejdere kontakten til de frivillige, således at aktiviteter 
kan koordineres under hensyntagen til stedets øvrige aktiviteter. Ledelsen afventer et udspil fra kom-
munen vedrørende retningslinjer for ansvarsområder for de frivillige i form af straffeattest og forsikring. 
 
Samarbejdet med de pårørende omtales som konstruktivt og indledes med indflytningssamtale og årli-
ge informationsmøder. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Den skriftlige dokumentation fremstår retningsgivende for indsatsen, her er detaljerede beskrivelser af 
hvorledes beboerne kan være selvhjulpne i f.eks. hygiejne situationer. Her bør være opmærksomhed 
på at få de opdaterede elektroniske udgaver af døgnrytmeplanerne ud i lejlighederne til beboerne, så-
ledes at de har kendskab til den hjælp, som de kan forvente og er stillet i udsigt. 
 
Magtanvendelse 
 
Her er enkelte forhåndsgodkendelser i forhold til hygiejnesituationer. Medarbejderne er bekendte med 
regler omkring magtanvendelse. Her arbejdes bevidst på at forebygge magtanvendelser ved løbende 
at inddrage relevante fagpersoner i opgaveløsningen. 
 
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. 
 
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 Retssikkerhedslovens § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale op-
gaver løses.  
 
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.  
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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 været rundt i alle tre enheder og har efter individuel aftale talt med og opholdt os sammen med flere beboere. Vi 
har endvidere inddraget 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 28. juni 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


