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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Lysbro, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 11. august 2015 fra kl. 15.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lysbro. 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. 
 

 Efter aftale med Sundheds- og omsorgsafdelingen har vi ved dette tilsyn haft fokus på udviklin-
gen i beboernes behov og dermed en vurdering af, om og hvordan de samlede kompetencer og 
den daglige organisering modsvarer beboernes behov. 

 
 den indsats, der ydes, for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde. Vi vil i den 

sammenhæng også vurdere, hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbejdet.  
 
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 indtryk, at beboerne hører til målgruppen. Der er flere beboere med 
komplekse behov, og i den forbindelse bør det sikres, at de ikke uforvarende fratager de øvrige 
ressourcer 
 

 overordnet fremstår rammerne velegnede inde, og ude med en indbydende have. I stueetagen 
fremstår særligt en gang mørk og knap så indbydende. Der bør være opmærksomhed på om 
farvevalg og indretning er tidsvarende og appellerende i forhold til beboerne og deres behov. 
Lederen er enig i ovenstående og oplyser, at eventuel maling af vægge hører under boligfor-
eningens regi 
 

 det er vores vurdering, at beboerne får den hjælp, pleje og støtte, som de har behov for. Der er 
frivillige tilknyttet, som medvirker til adspredelse via deres arrangementer. Samarbejdet med de 
pårørende er ifølge det oplyste velfungerende 

 

 der er en løbende opmærksomhed på beboernes behov og udviklingen deraf, dette ses bl.a. 
gennem dokumentationen og opmærksomhed på øget samarbejde med relevante samarbejds-
partnere 
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 det er vores umiddelbare vurdering, at de samlede kompetencer overordnet modsvarer beboer-
nes behov. Dette tilskrives en nærværende og bevidst ledelse, som går foran fagligt og er be-
vidste om organiseringen og den faglige sparring til medarbejderne 

 

 medarbejderne fremstår imødekommende og giver udtryk for, at der er et velfungerende sam-
arbejde internt og med ledelsen 

 

 dokumentationen i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og indsatsplaner fremstår overord-
net opdateret og retningsgivende for indsatsen. Der bør være opmærksomhed på anvendelsen 
af meddelelsesbøger medarbejderne imellem særligt i stueetagen. Vi ser flere eksempler, som i 
stedet bør være i beboernes journalnotater. Lederen vil følge op på dette 

 

 der kan forekomme magtanvendelse, dog oftest i form af en forhåndsgodkendelse fra myndig-
hed. Medarbejderne arbejder forebyggende og med udgangspunkt i beboernes selvbestemmel-
sesret. Der er et enkelt forhold i demensenheden, som vi har påtalt og det vil lederen afklare 
med myndighed.  

 
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. 
 
Der er en enhed til beboere med demenslidelse. Der er blandt de øvrige beboere, særligt på 1. sal, fle-
re borgere med demenslidelse og andre komplekse behov. Der bør i den forbindelse være opmærk-
somhed på, at enkelte beboere ikke uforvarende fratager de øvrige ressourcer.  
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Overordnet fremstår rammerne velegnede inde, og ude med en indbydende have. I stueetagen frem-
står særligt en gang mørk og knap så indbydende. Der bør være opmærksomhed på om farvevalg og 
indretning er tidsvarende og appellerende i forhold til beboerne. Lederen er enig i ovenstående og op-
lyser, at eventuel maling af vægge hører under boligforeningens regi. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet møder vi enkelte beboere på fællesarealerne, de indtager kaffe og senere samles de i 
de enkelte grupper til aftensmad. Der er en stille og god atmosfære, som giver indtryk af medarbejdere, 
som har indblik i beboernes behov og den daglige organisering.  
 
Beboerne giver udtryk for, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. Maden er god og 
medarbejderne er flinke og imødekommende. Der er frivillige tilknyttet i form af Lysbro´s venner, som 
arrangerer diverse fortrinsvis koncerter i cafeen på stedet. Det er med til at bringe liv og adspredelse 
for beboerne, pårørende og borgere fra byen. 
 
Samarbejdet med de pårørende er ifølge det oplyste velfungerende. Der er opmærksomhed på løben-
de at forventningsafstemme i forhold til det oplevede og det forventede, hvilket giver en åben dialog.  
 
Vi får oplyst, at der har været en særlig episode mellem to beboere, som har involveret flere eksterne 
samarbejdspartnere. Det er vores indtryk efter samtale med medarbejdere og leder, at det er håndteret 
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på faglig og ordentlig vis, således at medarbejderne fremadrettet ved, hvordan de skal forholde sig. Der 
er i den forbindelse i værksat udvidet samarbejde med demenskoordinatoren.  
 
 
Beboernes behov ændrer sig løbende og det er vores indtryk, at medarbejderne er opmærksomme 
herpå og gennem dokumentation og dialog følger udviklingen. Derudover er medarbejdere og ledelse 
opmærksomme på at inddrage relevante samarbejdspartnere til sparring og undervisning, for derigen-
nem at kvalificere tilgangen yderligere.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår imødekommende og fagligt bevidste om deres opgaver pågældende dag og i 
øvrigt. De giver udtryk for, at samarbejdet er velfungerende, og at der løbende er mulighed for kurser 
og undervisning. Der afholdes både personalemøder og assistentmøder jævnligt, hvor der er mulighed 
for at drøfte praksis og aktuelle udfordringer. Ledere og sygeplejerske deltager i disse møder ved be-
hov derfor.  
 
I kraft af, at flere beboere har behov som er udledt af et alkoholmisbrug, er der samarbejde med rus-
middelcentret og alkohol sygeplejersken i forhold til undervisning. Dette ruster medarbejderne til at 
kunne møde beboerne på en kvalificeret faglig måde, og giver indtryk af en ledelse og medarbejder-
gruppe, som er udviklingsorienterede. 
 
Vi får indtryk af en ledelse, som er nærværende og tydelige i samarbejdet med medarbejderne. Der er 
opmærksomhed på at tilpasse og udvikle medarbejdernes kompetencer til den aktuelle målgruppe, 
igennem sparring med og undervisning af relevante samarbejdspartnere. Derudfra vurderer vi, at med-
arbejdernes kompetencer modsvarer beboernes behov. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Dokumentationen i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og indsatsplaner fremstår overordnet opda-
teret og retningsgivende for indsatsen. Der bør være opmærksomhed på anvendelsen af meddelelses-
bøger medarbejderne imellem særligt i stueetagen, vi ser flere eksempler, som i stedet bør være i be-
boernes journalnotater. Lederen vil følge op på dette. 
 
Magtanvendelse 
 
Der kan forekomme magtanvendelse, dog oftest i form af en forhåndsgodkendelse fra myndighed. 
Medarbejderne arbejder forebyggende og med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret. Der 
er et enkelt forhold i demensenheden, som vi har påtalt og det vil lederen afklare med myndighed.  
 
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.  
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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 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.  
 
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 21. august 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


