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Øverste myndighed 

Blå Kors Danmark (BKD) 

 

 
 

Formål  
Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jævnfør Aabenraa Kommunes Tilsynspolitik 

2016. Tilsynet har til formål at vurdere leverandørens forpligtigelser i forhold til, om borgerne 

får den hjælp der er truffet afgørelse om efter loven, og at hjælpen bliver udført på en faglig 

forsvarlig måde. Tilsynet skal endvidere være med til at sikre en løbende vurdering, kontrol 

og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.  

 

Tilsynsmetode 

Det anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med den daglige leder samt 

samtale med en gruppe brugere og frivillige. Samtalen med lederen blev afviklet i en 

dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i det før tilsynet fremsendte spørgeskema med 

uddybning af relevante områder.  

Derudover blev tilsynskonsulenten vist rundt i de nye lokaler.  

   

Generel info/fysiske rammer 

Værestedet Den Blå Oase er et uvisiteret samværstilbud/værested for voksne misbrugere, 

tidligere misbrugere, ensomme, psykisk syge, udstødte, socialt udsatte og andre, som har 

brug for et værested. Den Blå Oase er i foråret 2016 flyttet til nye og større lokaler 

beliggende i den sydlige del af Aabenraa by.  

Den Blå Oase råder over flere bygninger. I den ene er værestedet beliggende i stueetagen. 

Her ligger også personalekontoret og køkkenet, hvor morgenmaden og frokosten produceres. 

Der er et mindre lokale til spil/hygge, hvor der er muligt for brugerne har adgang til pc. 

På 1. sal forefindes forskellige både større og mindre lokaler, som er ved at blive renoveret. 

På 2. sal er de i gang med at klargøre lokaler til nødovernatning, som starter op her fra 15. 

november. På 2. sal er der endvidere en lejlighed, som er lejet ud til en af brugerne af 

værestedet.  

I stueetagen i den anden bygning ligger Blå Kors genbrugsbutik og 4+ projektet, som pakker 

indsamlet tøj til eksport.  På 1. salen forefindes forskellige opbevaringsrum og ”systue”, hvor 

enkelte reparationer foretages.  

Herudover råder de over 18 lejligheder, som lejes ud til en billig husleje. Endeligt råder de 

over en villa, som ligger i tilknytning til de andre bygninger. Denne anvendes dog pt. kun til 
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opbevaring. Villaen er i dårlig stand og egner sig, bl.a. på grund af svamp og en synkende 

sokkel, ikke til beboelse. 

 

Værestedet Den Blå Oase har åbent alle hverdage fra kl. 9-15 og søndage fra kl. 13-16.  

På alle hverdage er der mulighed for et gratis morgenmåltid og for henholdsvis kr. 20 (lille) 

og kr. 30 (stor) at købe en portion varm mad.  Derudover er der gratis kaffe og the og 

mulighed for at købe alkoholfrie drikkevarer. 

Der møder imellem 60-70 op i værestedet i løbet af en almindelig dag.  

 
Den Blå Oase har de seneste mange år på baggrund af efterspørgslen søgt midler til 

etablering af nødovernatning i vintermånederne. Dette har været anvendt af op til 8 

hjemløse. De ser derfor frem til, at de i år kan tilbyde større og mere veletablerede lokaler til 

nødovernatning, som starter op fra den 15. november.  

 

Opfølgning fra tilsynet 2015 
Der blev ved tilsynet i 2015 givet anmærkninger på værestedets håndtering af lægemidler. 

Der blev fundet medicin uden navn og cpr. nr. samt håndkøbs medicin til fælles brug.  

Se opfølgningen på dette års tilsyn under punktet; Trivsel, Sundhed og Rehabilitering. 

 

Fokusområder 
Tilsynet blev afviklet med udgangspunkt i følgende kvalitetstemaer fra Tilsynspolitik 2016; 

Trivsel, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer og 
Tilbudsportalen.  
 

Trivsel, Sundhed og Rehabilitering  
Den Blå Oase er et åbent værested/samværstilbud, hvor borgerne frit kan komme og gå og 

anvende stedet i det omfang, de har brug for. Den Blå Oase er et sted, hvor der ydes 

betingelsesløs hjælp til mennesker i nød.  

Udgangspunktet for arbejdet på Den Blå Oase tager afsæt i, at det enkelte menneske har ret 

til at bestemme i sit eget liv, og at gejsten, behovet og initiativet til forandring ligger hos den 

enkelte bruger.  Medarbejderne understøtter brugerne igennem den motiverende tilgang; at 

være dem, de er, og motivere og udfordre brugerne i forhold til at fremme refleksion over 

eget liv, hvor trivsel, sundhed og rehabilitering er omdrejningspunktet. Brugerne oplever 

værestedet som deres udvidede familie, et trygt sted hvor de kan møde ligesindede og får 

den støtte og hjælp de har brug for, og som de ikke oplever, de kan få i andre tilbud.  

 

Tilsynskonsulenten deltager i dagens andagt, hvor der synges esalmer akkompagneret af en 

af de brugerfrivillige på klaver og med en lille historieoplæsning.  

Der er en meget afslappet, tillidsfuld og ligeværdig kommunikation medarbejdere, lederen 

samt de frivillige og brugerne imellem.  

Brugerne oplyser, at de trives på stedet, og der er en rolig atmosfære, hvor alle støtter og 

hjælper hinanden med de opgaver og udfordringer dagen byder på. 

Brugerne oplever, at der er en meget positiv stemning i huset, og at samtlige medarbejdere 

og frivillige er imødekommende, og at de modtager den hjælp og støtte de forskellige brugere 

har behov for. 

På Den Blå Oase er der en kultur for at være åben overfor alternative veje og 

løsningsmuligheder, som kan gavne den enkelte brugers trivsel og mestring af eget liv. 
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Tilsynskonsulenten oplever på dagen, hvordan forskellige brugere dukker op med forskellige 

spørgsmål og behov. Brugernes spørgsmål og behov bliver så vidt det er muligt håndteret 

med det samme eller der laves en konkret kanlenderaftale.  

Der arrangeres forskellige sociale aktiviteter i løbet af året. De har bl.a. spilleaftener i 

vinterhalvåret, kanotur og sommerhusophold. De afholder daglige andagter inden 

middagsmaden serveres. De har et sangkor, der arrangeres en bowling aften og mange andre 

hyggelige arrangementer. Juleaften holdes skal i år holdes her i de nye lokaler i Den Blå Oase 

og det ser både medarbejdere, brugerne og de frivillige meget frem til.   

 

Der anvendes ikke magt på Den Blå Oase. 

Enkelte borgere kan være verbalt ud afreagerende og de har klare regler for, hvordan dette 

håndteres på Den Blå Oase. Efterlever brugerne ikke reglerne, kan man få karantæne fra Den 

Blå Oase. De har kun ganske få gange været udsat for, at der opstår voldsepisoder brugerne 

imellem. Det er sjældent, de er nødsaget til at give brugerne karantæne. 

 

Måltiderne tilberedes ud fra Sundhedsstyrelsen 10 kostråd, dog med forholdsvis stor 

energitæthed i middagsmaden, da det for størstedelen af brugerne er det eneste måltid mad 

de får i løbet af en dag.  

Det er ikke tilladt at nyde nogen former for rusmidler, lægeordineret medicin eller handle 

med dette på stedet. Enkelte borgere har brug for hjælp til udlevering af deres medicin.  

 

Tilsynskonsulenten gennemgår medicinskabet, og de efterlever stort set deres interne 

procedurer udarbejdet i forbindelse med anmærkninger fra tilsynet i 2014.  

Dog finder tilsynskonsulenten to glas håndkøbsmedicin (hvor det ikke fremgår hvem medicin 

er ordineret til, og fungerer som fælles medicin ved fx hovedpine o. lign.). Begge glads har 

overskredet udløbsdato. Lederen samler straks lægemidlerne i posen mærket med ”retur til 

destruktion på apoteket”.  

Der er for tiden kun to brugere der får hjælp til udlevering af medicin. Dette er opbevaret og 

mærket korrekt og der foreligger ved begge brugere en medicinliste og et kvitteringsskema til 

udlevering, som ligger sammen med borgerens medicin.  

Medarbejderne er bekendt med lægemiddelhåndteringsproceduren. 

 

Anmærkning 

- at det sikres at der ikke forefindes fælles medicin uden en konkret ordination til en 

specifik borger 

- at det sikres en arbejdsgang, hvor holdbarhedsdatoen tjekkes og dermed ikke 

overskrides.  

 

Dokumentation 

Da værestederne er et uvisiteret samværstilbud, hvor der ikke for de enkelte brugere er 

fastsat et overordnet fokus eller mål, er der ikke et dokumentationskrav for aktiviteterne på 

værestederne.  

I 4+ projektet, hvor de indsamler, pakker, sælger og eksporterer genbrugstøj,  tilbydes 

brugerne i samråd med jobcentret et ressourceforløb, og der arbejdes systematisk med 

skemaer og dokumentation og evaluering af brugernes arbejdsevne efter aftale med 

jobcentret og brugerne. 
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Lederen oplyser, at et af de væsentlige fokusområder og metoder for arbejdet med denne 

socialt udsatte gruppe borgere er opbyggelse af relationen og tillid.  

Det er vigtigt i forhold til opbygningen af tilliden til brugerne at der ikke føres ”journal” over 

deres liv og samtaler m.m. Hvor det er nødvendigt hjælper medarbejderen bl.a. brugerne 

med udarbejdelse af forskellige breve til offentlige instanser og yder forskellige former for 

økonomisk råd og vejledning. Disse forhold dokumenteres og der oprettes en sagsmappe på 

brugerne. 

 

Ledelse & Kompetencer  
Der er ansat medarbejdere med forskellige fagligheder. Der er ansat en Social- og 

Sundhedsassistent, 3 pædagoger, en socialrådgiver som også er bankuddannet og den 

daglige leder er uddannet sygeplejerske.  

Der afsættes hvert år midler til kompetenceudvikling, hvor medarbejderne på skift deltager i 

diverse seminarer. Derudover arrangeres der fælles supervision med en ekstern konsulent 2-

4 gange årligt. I januar 2017 skal alt lønnet personale på et kursus udbudt af Blå Kors 

Danmark omhandlende diagnosen Borderline.  

Da de for tiden har to langtidssygemeldte, har de et højere sygefravær end normalt. Lederen 

oplever ikke, at personalet har mange sygedage. 

  

Tilbudsportalen  
Oplysningerne på tilbudsportalen er ikke opdateret. Der har været tvivl omkring, hvorvidt 

Den Blå Oase skulle oprettes på Tilbudsportalen. Dette er nu afklaret, og lederen vil 

indberette oplysninger inden udgangen af december 2016.  

 

Organisatoriske forhold  

Den Blå Oase hører under den diakonale organisation Blå Kors Danmark (BKD). 

Den Blå Oase har en aktiv bestyrelse, som udstikker de overordnede mål og rammer og som 

følger livet på værestedet tæt. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og har ansvaret 

for drift, økonomi og tilsyn af Den Blå Oase.  

Bestyrelsen på Den Blå Oase har fem medlemmer. De tre er udpeget af Blå Kors Danmark 

(BKD), et medlem er valgt af Den Blå Oases støttekreds, og et medlem er udpeget af 

Aabenraa Kommune. 


