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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Lysbro Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Onsdag den 11. maj 2011 fra kl.9.30  
 
 

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. 
 
Ved dette tilsyn har vi særligt haft fokus på beboernes livskvalitet. I dette indgår en vurdering af de ini-
tiativer, der ydes for at fastholde kontakten til og inddrage de pårørende, både generelt og konkret, og 
øvrige initiativer, der samlet set giver beboerne muligheder for at fastholde og evt. styrke deres net-
værk. Det drejer sig således også om tilbud om og omfang af aktiviteter og inddragelse af frivillige  
 
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 vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det gør vi på baggrund af samtale 
med ledelse, medarbejdere og ved gennemgang af den skriftlige dokumentation 
 

 som opfølgning kan vi konstatere, at døgnrytmeplanerne er handlingsanvisende og retningsgi-
vende for indsatsen. Det er planen, at planerne skal opdateres inden sommerferien 2011. Vi 
finder, det er vigtigt, at fastholde den tidsplan, der er fastlagt 

 

 det er fortsat vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet 
 

 beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager til imødekommelse 
af såvel praktiske som personlige behov. De giver indtryk af trivsel og tryghed ved tilbuddet, 
hvilket er en forudsætning for livskvalitet. Her er en gennemgående god stemning og atmosfære 
 

 her er iværksat initiativer, der medinddrager pårørende, frivillige med videre med det formål at 
tilgodese beboernes behov for sociale netværk med mere. Ligeledes er tilbuddet af aktiviteter i 
dagligdagen mangfoldigt og relevant til målgruppen. Det er vores vurdering, at beboerne tilby-
des en tryg hverdag, og at medarbejderne møder dem med respekt og omsorg 
 

 det er vores vurdering, at dagligdagen i høj grad er præget af medarbejdernes og ledelsens po-
sitive tilgang til arbejdet, beboerne og hinanden. Det er ligeledes vores vurdering, at den gode 
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stemning og atmosfære i høj grad kan tilskrives medarbejdernes og ledelsens indstilling til op-
gaveløsningen  

 

 med denne målgruppe kan det ikke undgås, at der kan opstå et behov for at bruge magt hvor 
alternativet vil være omsorgssvigt. Medarbejderne er bekendte med gældende lovgivning for 
området og Kommunens procedure for indberetning af magtanvendelse. 

 
Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 
 
 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Opfølgning fra foregående tilsyn vil fremgå under punktet den skriftlige dokumentation. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der udspringer af alder. Her er et skærmet afsnit med plads til 7 beboere, her-
udover er der plads til 39 beboere fordelt på to etager. Vi får oplyst, at hovedparten af alle beboerne 
har behov, der udspringer af en eller form for demenslidelse. 
 
Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det gør vi på baggrund af samtale med le-
delse, medarbejdere og ved gennemgang af den skriftlige dokumentation. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer. Beboerne giver udtryk for at være tilfredse 
med deres boligforhold.  Det er vores indtryk, at beboerne har indrettet deres lejligheder efter personlig 
smag og interesse. Overalt fremstår de fysiske rammer rene og pæne. 
 
Det er fortsat vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Tilgangen til beboerne er individualiseret og bærer præg af respekt. Vi møder beboerne på fællesarea-
lerne og en gruppe, som lige er vendt hjem efter en spadseretur med frivillige. Beboerne giver udtryk 
for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager. De giver indtryk af trivsel og tryghed ved tilbud-
det, hvilket er en forudsætning for livskvalitet. Her er en gennemgående god stemning og atmosfære. 
 
Ledelsen har et tæt samarbejde med venneforeningen og de frivillige hjælpere. Venneforeningen af-
holder arrangementer med musik, bankospil, dans med mere. Ligeledes er der underholdning om afte-
nen. Hver 14. dag underholder et spillemandsorkester. De frivillige tilbyder spadsereture, deltager og 
hjælper til ved gudstjeneste og kortspil. Her er udnævnt en fokusperson i medarbejdergruppen. Pågæl-
dende er tovholder for en ølsmagningsgruppe for mænd. Tiltag som er med til at vedligeholde beboer-
nes fysiske og psykiske færdigheder og dermed fortsat livskvalitet i dagligdagen. 
 
Som et nyt tiltag i Silkeborg kommune, er der kommet fokus på samarbejdet politikere og plejecentrene 
imellem. Vi får oplyst, at man har haft besøg af politisk kontaktperson, som ligeledes har deltaget i cen-
trets høstfest. Ledelsen tilkendegiver, at det afstedkommer en god dialog og ikke mindst en forståelse 
for, hvilker udfordringer plejecentret står overfor. 
 
Samarbejdet med de pårørende betegnes som godt og tillidsfuldt. Der afholdes indflytningssamtale, 
hvor udgangspunktet er den gode indflytning.  
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Det er samlet set vores vurdering, at her er iværksat initiativer, der medinddrager pårørende, frivillige 
med videre med det formål at tilgodese beboernes behov for at have et socialt netværk. Ligeledes er 
tilbuddet af aktiviteter i dagligdagen mangfoldigt og relevant til målgruppen. Det er vores vurdering, at 
beboerne tilbydes en tryg hverdag og at medarbejderne møder dem med respekt og omsorg. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og med et stort hjerte. De giver synligt udtryk for tilfredshed med 
deres arbejdsforhold, hvor samarbejdet med ledelsen betegnes som godt og konstruktivt. De tilkende-
giver at være en homogen gruppe på trods af en stor spredning i anciennitet og alder. Her afvikles 
medarbejderudviklingssamtaler hvert andet år.  
 
Her er som et socialt tiltag etableret en trivselskonto, hvor hver medarbejder i løbet af et år får et beløb, 
der skal benyttes til sociale oplevelser med kolleger med det formål at skabe positive relationer medar-
bejderne imellem, hvilket i sidste ende kommer beboerne til gode. 
 
Arbejdstidsplanlægningen ”Min Tid” er næsten implementeret. Her medinddrages medarbejderne i ar-
bejdstid planlægningen, hvor der tages hensyn til individuelle ønsker og behov. Det udtrykkes der stor 
tilfredshed med. Det afstedkommer en større fleksibilitet og større overblik over den generelle drift. Det 
skaber trivsel for medarbejderne og smitter positivt af på stemningen og det generelle miljø, hvilket og-
så kommer beboerne til gavn. 
 
Det er vores vurdering, at dagligdagen i høj grad er præget af medarbejdernes og ledelsens positive 
tilgang til arbejdet, beboerne og hinanden. Det er ligeledes vores vurdering, at den gode stemning og 
atmosfære i høj grad kan tilskrives medarbejdernes og ledelsens indstilling til opgaveløsningen.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner. Som opfølgning kan vi 
konstatere, at de er handlingsanvisende og retningsgivende for indsatsen. Vi får oplyst, at de har en 
opmærksomhed på, at døgnrytmeplanerne bliver opdateret inden sommerferien med det formål at sikre 
beboerne den aftalte ydelse. 
 
Det er vores opfattelse, at man med fordel kan synliggøre omfanget af fx rengøring, jf. kvalitetsstandar-
den. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer af og til behov for at anvende magt. Medarbejderne er bekendte med gældende lov-
givning for området og Kommunens procedure for indberetning af magtanvendelse. 
 
Her efterbehandles på personalemøder med det formål at forebygge og skabe læring og udvikling og 
dermed forebygge at behovet for magtanvendelse opstår. 
 
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 opfølgning til det kommende tilsynsbesøg   
 
Tilsynet har ikke yderligere kommentar og her er intet til opfølgning. 
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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 efter individuel aftale talt med flere beboere.. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt 
det personale, der var på arbejde samt ledelsen. 
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, herunder §§ 83 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 27. maj 2011 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 


