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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Lysbro Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 10.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lysbro 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. 
 
Efter aftale med Forvaltningen har vi ved tilsynet haft særligt fokus på  
 

 Den rehabiliterende tilgang og om denne afspejles i den skriftlige dokumentation. 
 

 Kost og ernæring, herunder blandt andet i forhold til beboere, der er småtspisende eller har dys-
fagi (synkebesvær). 

 
 Initiativer og tiltag, der fremmer en god hygiejne blandt både beboere og medarbejdere. 

 
Endvidere har vi dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og ge-
nerelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt 
materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner, og hvor vi eventuelt også 
fremsætter forslag og anbefalinger. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og dialog, hvor vi uddyber, 
hvad der har ført til konklusionerne. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for til-
synet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.  
 
Konklusioner 
 

 Beboerne er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, 
psykisk og social karakter, der primært udspringer af alder. Her er beboere med mangeartede 
behov, hvilke til tider kan give udfordringer. Det er vores indtryk, at der tages relevante initiativer 
med inddragelse af relevante aktører som samlet set kvalificerer indsatsen 
 

 der er netop bygget ny terrasse udenfor indgangsdøren, således beboerne kan sidde ude og 
følge med. Ellers er der ikke sket yderligere forandringer siden seneste tilsyn. Der er dog bevil-
liget midler til maling af vægge og forbedringer i haven, hvilket forventes igangsat i nærmeste 
fremtid    

 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og pleje der ydes af medarbejderne. De op-
lever ligeledes god stemning på plejecentret, og at medarbejderne behandler beboerne med re-
spekt og udviser en anerkendende tilgang 

 

 jf. fokus beskriver dokumentationen en aktiverende og inddragende indsats, der sammenholdt 
med medarbejdernes vurdering af beboernes funktionsniveau og dagsform er fremmende for 
hverdagslivet – livskvaliteten.  Der er fokus på beboernes BMI og herunder den rette ernæring 
og kost. Der beskrives, evalueres og iværksættes relevante tiltag, der understøtter dette. Angå-
ende hygiejne, er der opmærksomhed på at opretholde gode vaner i dagligdagen 
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 her er et godt indbyrdes samarbejde, medarbejderne imellem og mellem medarbejderne og le-
delsen, samt de aktuelle samarbejdspartnere. Der er ligeledes et godt samarbejde med de på-
rørende 

 

 den skriftlige dokumentation fremstår opdateret og retningsgivende for en faglig og målrettet 
indsat 

 

 i forhold til indgriben i selvbestemmelsesretten, er der en faglig tilgang og god forståelse for 
perspektivets mange dilemmaer. Det er vores indtryk, at medarbejderne efterlever reglerne på 
magtanvendelsesområdet og der indberettes efter gældende procedure. 

 
Iagttagelser og dialog 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Beboerne 
 
Beboerne er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder. Der er beboere med aktivt misbrug samt en ople-
velse af flere beboere med demenslignende symptomer. 
 
Ifølge ledelsen er der 3 beboere under 65 år som alle er tilbudt en social handleplan jf. Servicelovens § 
141. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer. Vi oplyses dog af ledelsen om, at der er be-
villiget maling til gangene, ny terrasse ved indgangen og yderligere anlæggelse af haven, jf. Kommu-
nens” Plejebolig Plan.” Det er vores fortsatte vurdering, at rammerne tilgodeser beboernes behov for 
trygge og hjemlige rammer. De lejligheder vi får fremvist af beboerne, er ved at blive rengjort eller 
fremstår rene, som resten af tilbuddet. Beboere vi har mødt, giver udtryk for tilfredshed med deres bo-
ligforhold. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi har hilst på og talt med beboere i deres egne boliger samt hilst på flere i leve-bo-miljøerne. Det er 
vores umiddelbare vurdering, at beboerne trives og der er en imødekommende og god stemning i hele 
tilbuddet. 
 
Beboerne giver indtryk af og udtryk for tilfredshed med den hjælp og pleje der ydes af søde og positive 
medarbejdere. De oplever sig inddraget og aktivt deltagende ud fra principperne hjælp til selvhjælp. 
F.eks. omkring deres personlige hygiejne og praktiske gøremål i dagligdagen, som at ligge vasketøj 
sammen eller andre små huslige pligter i leve-bo-miljøerne. Beboerne giver udtryk for, at medarbejder-
ne behandler dem med respekt og udviser en anerkendende tilgang ud fra deres til-og fravalg. F. eks. 
hører vi om fra ledelsen, hvilket bekræftes senere af enkelte beboere, at der ikke er nogen fast tids-
punkt for at komme op. Har beboerne lyst og behov for at ligge lidt længere, lader det sig gøre. Enkelte 
får morgenmaden serveret på sengen, hvilket vidner om værdighed og respekt for den enkeltes selv-
bestemmelsesret. 
 
Beboerne roser maden, der tilberedes på stedet. Vi kan forstå på ledelsen og medarbejderne, at målti-
det og rammerene har høj prioritet for at fremme den gode oplevelse og livskvaliteten. Under tilsynsbe-
søget oplever vi, hvordan duften af mad breder sig i huset og beboerne begynder at indfinde sig i fæl-
leslokalerne. Endvidere arrangeres der fredagsbrunch med pænt bord og alt hvad det fordrer samt en 
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lille dram, til dem der ønsker det. Det er vores indtryk, at det har stor værdi for samværet beboerne i 
mellem og mellem beboere og medarbejdere.  
 
Udtalelser fra medarbejderne og eksempler i dokumentationen understøtter, at der er opmærksomhed 
på proteinholdig kost som supplement og alternativer til beboere, der er småt spisende eller har dysfagi 
(synkebesvær). Tiltagene tager udgangspunkt i den faglige opmærksomhed og aktiv handlen på lav 
BMI og diabetes. Vi får fremvist veltilberedt smørrebrød, der er fremstillet af gelepålælg, der ifølge le-
delsen har bibeholdt den gode naturlige smag og, som vi kan observere, udseendet.  
 
Omkring hygiejne ser vi Kommunens plakat vedr. ”God hygiejne – for din og min sundhed” Opfordrin-
gen til at vaske hænder er illustreret med tegninger fra hverdagen. Ifølge ledelsen og medarbejderne er 
der installeret sprit dispensere rundt i huset og i beboernes boliger. I dagligdagen opretholdes den go-
de hygiejne ud fra medarbejdernes opfordring og motivation af beboerne. 
  
Af aktiviteter hører vi om flere forskellige fællesaktiviteter, som er organiseret af såvel Lysbro’s venner, 
andre frivillige og besøgsvenner som af medarbejderne. Her er f.eks. fællessang og erindringsdans en 
stor succes, hvor man ser nye sider og ressourcer ved mange af beboerne. Der skabes energi og glæ-
de hos såvel beboerne som medarbejderne. Vi hører også om brug af rickshawcykel, hvor såvel de der 
skal liftes som andre mere mobile beboere, tilbydes tur. Der arrangeres ølsmagning for mændene og 
enkelte beboere mødes privat og spiller kinaskak eller hygger sammen ude som inde.  I forbindelse 
med kortlægningen og inddragelse af beboerne omkring Det gode hverdagsliv, har beboerne udtrykt 
for ledelsen, at de også ønsker, ”… bare at være”, og at medarbejderne har tid til nærvær. 
 
Ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår fagligt kompetente og engagerede. De udtrykker tilfredshed med samarbejdet, 
der opleves som velfungerende på tværs af enheder og faggrupper. Der er gode muligheder for kurser 
og undervisning. To har netop afsluttet neuropædagogisk kursus og to mere skal afsted, inden der hol-
des et opfølgningskursus. Herefter er det planen, at den nye viden skal deles og implementeres.  
 
Der afholdes jævnligt personale- og assistentmøder, hvor der er mulighed for at drøfte praksis og aktu-
elle udfordringer. Blandt andet er der fast punkt vedrørende ernæring, hvor den køkkenansvarlige del-
tager og sparrer med de øvrige medarbejdere. Der er også udnævnt en tovholder blandt medarbejder-
ne i forhold til ernæring. Ledere og sygeplejerske deltager i disse møder ved behov herfor.  
 
I kraft af, at flere beboere har komplekse behov, som er udledt af et alkoholmisbrug, har der fornylig 
været samarbejdet med VISO. Det har været givende i forhold til en fælles faglig forståelse og syste-
matisk indsat omkring de aktuelle beboere. Ifølge ledelsen og medarbejderne har det resulteret i et me-
re meningsfyldt samarbejde beboerne og medarbejderne imellem.  
 
Den målrettede sparring med aktuelle samarbejdspartnere, en udviklingsorienterede praksis blandt 
medarbejderne og en nærværende og retningsgivende ledelse, er samlet med til at kvalificere opgave-
løsningen. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Dokumentationen i form af døgnrytmeplaner, journalnotater og indsatsplaner fremstår overordnet opda-
teret. Døgnrytmeplanerne er velbeskrevet og handlingsanvisende ud fra principperne hjælp til selv-
hjælp, sammenholdt med beboerens tidligere vaner, ønsker og interesser. Der er en god indledende 
beskrivelse, der er retningsvisende i forhold til kommunikationen.  
 
Vi ser opdaterede indsatplaner omkring ernæring med handlinger og evalueringer. Der kan være udvik-
lingspunkter i forhold til opfølgningen på evalueringerne og systematikken på indsatområder samt dob-
beltdokumentation med journalnotaterne. Forhold som ledelsen er opmærksom på og vil følge yderlige-
re op på.  
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Samlet er dokumentationen skrevet i et etisk og ordentlig sprog.  
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer, ifølge det oplyste, aktuelt ikke magtanvendelse. Ifølge ledelsen og medarbejderne har 
de succes med at forebygge konflikter ved hjælp af pædagogiske principper, brug af de samme faste 
medarbejdere samt afventende pleje i forhold til beboerenes ønsker og ytringer. Den velbeskrevne do-
kumentation, vurderer vi ligeledes, som fremmende for en fælles og samlet indsats gennem hele døg-
net.   
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området. 
 
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 kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke 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 været rundt i hele tilbuddet og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har 
opholdt os med andre i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var på arbejde samt ledelsen.  
 
Som grundlag for vurderingerne  
og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder §§ 83, 
83a 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 15. august 2016 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Kathinka Eriksen  Henning Jacobsen 



 

5 
Udført af Pernille Seidelmann og Ulrik Poulsen 

 

 


