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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Ballelund Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Torsdag den 14. marts 2013 fra kl. 17.00 
 
 

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 ved dette tilsyn haft fokus på den tværfaglige indsats i forhold til 
rehabilitering, borgerinddragelse og borgernes selvbestemmelse samt på, om tværfagligheden og ind-
satsen afspejles i den skriftlige dokumentation. Herudover har vi sat fokus på den indsats, der ydes i 
bestræbelserne på at give borgeren en værdig død.  
 
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 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 
 

 rammerne fremstår velegnede til formålet. Der er pænt og rent såvel ude som inde 
 

 det er vores indtryk, at beboerne modtager den hjælp og støtte, som de behøver på respekt-
fuldvis fra engagerede medarbejdere 

 

 man har opmærksomhed på, at beboerne selv har indflydelse på deres hverdag og hvornår de 
ønsker at modtage hjælp. Herunder også hvornår de for eksempel ønsker at drikke en kop kaf-
fe, som de nu kan hente selv i en af de opsatte automater 

 

 i forhold til fokus omkring en værdig død, er det vores indtryk, at medarbejderne gør sig relevan-
te overvejelser i forhold til dels plejen og omsorgen for beboerne og dels samtaler med pårø-
rende. En måde at belyse emnet på kan være oplæg for pårørende, medarbejdere og beboere 
fra eventuelt en præst 
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 det er vores indtryk, at medarbejderne er respektfulde og imødekommende i deres samvær 
med og i tilgangen til beboerne. Her er et godt indbyrdes samarbejde 

 

 der gøres fortsat brug af ”tavlen”, som medarbejderne oplever modvirker stress i dagligdagen 
og retter fokus mod beboerne. Det kommer beboerne til gode  

 

 til opfølgning kan vi konstatere, at den skriftlige dokumentation nu fremstår opdateret og ret-
ningsgivende for indsatsen 

 

 der er en god forståelse for, at efterleve reglerne på området og der indberettes efter gældende 
procedure.  
 

Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra seneste tilsyn vil fremgå under punktet Den skriftlige dokumentation. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af fysisk, psykisk og 
social karakter, der fortrinsvist udspringer af alder. Flere beboere har demenslidelser, hvilket afsted-
kommer en øget opmærksomhed på ændringer i behov og adfærd. Man har løbende opmærksomhed 
på om tilbuddet er det rette for den enkelte beboer. Ifølge det oplyste er alle beboere over 65 år. 
 
Der er 49 pladser, fordelt på to blokke af henholdsvis 24 og 25 boliger, hvoraf alle er beboede i øjeblik-
ket.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Boenhederne er indrettet med et større køkken hvor der er opstillet små spiseborde. Langs de store 
glaspartier på gangene er der opstillet mindre siddearrangementer, 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 terrasse til hver bolig.   
 
Udenfor er de grønne arealer velholdte med et mylder af småfugle der leder efter mad i den tilbagevæ-
rende sne. Beboerne giver udtryk for, at de glæder temperaturen og vejret igen indbyder til gåture i ha-
ven. 
 
De udtrykker tilfredshed med deres lejligheder og fælles arealerne. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder beboerne i boenhederne, hvor flere hjælper til med at dække bord. Størstedelen af beboerne 
indtager deres aftensmad sammen med hinanden ved mindre borde. Vi får oplyst, at det for enkelte 
beboere gælder, at de har faste pladser grundet behov for faste rammer og struktur samt assistance 
fra medarbejderne. De øvrige beboere sætter sig som de har lyst. Under spisningen konverserer bebo-
erne livligt med hinanden, og det er tydeligt, at de nyder samværet. Flere sidder længe efter maden og 
nyder frisk udskåren frugt sammen med en kop kaffe. Efter aftensmaden fremviser flere af beboerne 
deres lejligheder for os. Under hele tilsynet er der en rolig og hjemlig stemning i boenhederne. 
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for, at de modtager den hjælp og støtte, som de behøver og øn-
sker. Der er opmærksomhed på at tilpasse arbejdsgangen til beboernes døgnrytme. Eksempelvis er 
der ikke en fast plan for, hvornår beboerne kommer op om morgenen, medarbejderne hjælper derimod 
beboerne, som de vågner og er parate til det. De oplever medarbejderne som imødekommende og 
hjælpsomme, hvilket svarer til vores indtryk under tilsynet. 
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Som noget nyt er der installeret kaffeautomater i alle boenhederne, hvor beboerne har mulighed for at 
hente kaffe, the etc. når de får lyst til det. Herudover bruger medarbejderne så tiden sammen med be-
boerne, fremfor at lave kaffe. Blandt beboerne gives der udtryk for stor tilfredshed med dette tiltag, og 
vi vurderer det er med til at inddrage og selvstændiggøre beboerne.  
 
En beboer har sin hund boende sammen med sig. Det er vores indtryk, at det skaber glæde og livs-
værdi hos den pågældende samt mange af de øvrige beboere, hvoraf flere gerne snakker med og kæl-
der for den. Vi får ligeledes oplyst, at flere af de øvrige beboere gerne passer hunden, når ejeren har et 
ærinde udenfor huset.  
 
I forhold til fokus omkring en værdig død, er det vores indtryk, at medarbejderne gør sig relevante over-
vejelser i forhold til dels plejen og omsorgen for beboerne og dels samtaler med pårørende. En måde 
at belyse emnet på kan være oplæg for pårørende, medarbejdere og beboere fra eventuelt en præst. 
Man har en fast tradition for at synge den afdøde ud, de øvrige beboere opfordres til at deltage. 
 
Der er planlagt afholdelse af den årlige forårsfest, arrangeret af venneforeningen. Noget beboerne ser 
frem til og sætter stor pris på. Herudover har de mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter så som 
musik og lotterispil. På gangen står en fodcykel med front mod et stort glasparti, så beboerne har mu-
lighed for at cykle en tur, mens de følger livet i haven.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår engagerede, kompetente og nærværende i deres samvær med beboerne, 
som ligeledes bærer præg af stort kendskab til den enkelte beboers ressourcer og behov. Ifølge det 
oplyste er her et godt samarbejde med kolleger og ledelse, som bygger på tillid og dialog. 
 
Man gør fortsat brug af ”tavlen”, som de oplever som et brugbart arbejdsredskab der er med til at skabe 
overblik i hverdagen, frihed og mindsker stress. 
 
Ifølge det oplyste er der ikke social- og sundhedsassistenter i huset om aftenen. Der gør man brug af 
hjemmesygeplejen i de tilfælde hvor det findes nødvendigt, det fungerer efter sigende godt. 
 
Medarbejderne har deltaget i medicinkursus, og der er planlagt kurser i mestring samt projekt 2-til-1 
(installering af loftslift i alle boliger, så medarbejderne kan hjælpe beboerne alene) i den umiddelbare 
fremtid. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af daglige noter, indsats- og døgnrytmeplaner. 
Som opfølgning kan vi konstatere, at den nu fremstår ajourført og fremstår retningsgivende for indsat-
sen.  
 
Den tværfaglige indsats er tydeligt beskrevet i såvel daglige notater som indsatsplaner, hvor ergotera-
peut, sygeplejerske etc. ligeledes dokumenterer. Det er med til at sikre en fagligt kvalificeret indsats for 
beboerne, hvor der er opmærksomhed på helheden.  
 
Vi gør opmærksom på, at oplysninger om beboernes sundhedstilstand bør noteres i det elektroniske 
dokumentationssystem og ikke i meddelelsesbøger, lederen vil følge op herpå. 
 
Magtanvendelse 
 
Her kan forekomme brug af magt, hvilket indberettes efter gældende procedure. Medarbejderne er be-
kendt med retningslinjerne på området.  
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Medarbejderne bruger afledning, personskifte etc. i de situationer hvor de kan mærke at beboerne æn-
drer adfærd. Man har et godt samarbejde med blandt andet demenskoordinator, som en del af den fo-
rebyggende indsats samt med henblik på fremtidig læring. 
 
Der gøres brug af hændelsesskemaer hos beboere med uhensigtsmæssig adfærd i bestræbelserne 
på, at udlede mønstre og forebygge fremadrettet. 
 
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.  
 
 
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 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.  
 
Vi har fået en rundvisning og har efter individuel aftale talt 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 2. april 2013 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


