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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Lysbro Plejecenter, Silkeborg Kommune 
 

Mandag den 3. september 2012 fra kl. 18.30 
 
 

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. 
 
Efter aftale med Forvaltningen har vi haft særligt fokus på den indsats, der ydes til beboerne, således 
at de fortsat er i stand til at mestre eget liv. Nøgleordene i dette arbejde er rehabilitering, inddragelse 
og selvbestemmelse. Vi har desuden fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsyn og vurderet 
stemning og atmosfære. 
 
Herudover har vi generelt og konkret vurdere forholdene, indsatsen og metoderne det enkelte sted og 
gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og den enkelte be-
boer 
 
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 
 

 her er ældre, indbydende rammer, som fremstår indrettet således, at de tilgodeser beboernes 
behov for ophold i fællesskabet ude såvel som inde og i egne lejligheder 

 

 beboerne giver indtryk af og udtryk for at få den hjælp, støtte og omsorg, som de har brug for. 
Her er et varieret udbud af aktiviteter, som beboerne giver udtryk for tilfredshed med. I Lysåhu-
set udviser medarbejderne stort engagement og faglighed, som udmøntes i et anerkendende 
samvær med beboerne 

 

 her er opmærksomhed på at inddrage beboerne i hverdagslivet ved dels fællesaktiviteter i stuen 
og dels individuelle aktiviteter i forhold til eksempelvis hygiejne. Det er vores vurdering, at be-
boerne herigennem får støtte til at kunne mestre eget liv 

 

 medarbejderne fremstår engagerede. Her er et godt samarbejde internt mellem medarbejderne 
og med ledelsen, som er imødekommende, tydelig og retningsgivende for indsatsen 
 

 vi gennemgår eksempler på døgnrytmeplaner, som fremstår opdaterede og retningsgivende for 
den indsats, som ydes over døgnet. Det er fortsat et udviklingspunkt at notere rengøring, tøj-
vask og indkøb i døgnrytmeplanen, hvilket lederen er opmærksom på. Dette også med henblik 
på dokumentation af rehabilitering og mestring ved inddragelse i praktiske gøremål 
 



 

2 
Udført af Elise Ledet Pedersen og Gitte Stentoft 

 

 her forekommer ikke aktuelt magtanvendelse. Medarbejdere og ledelse oplyser, at her arbejdes 
forebyggende gennem dels kendskab til beboergruppen og deraf en faglig relevant tilgang. 
Medarbejderne er bekendte med reglerne omkring magtanvendelse. 
 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Her 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 fortrinsvist udspringer af alder. 
 
Her er 46 beboere, hvoraf 7 pladser er for beboere med demens lidelse.              
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Her er indbydende, ældre og hyggelige fysiske rammer. Lejlighederne er fordelt på to etager i mindre 
enheder. Som samlingspunkt for hver enhed er her køkken/stue, som er indrettet dels med bord til mål-
tider og dels med møbler i mindre grupper. Fra stueetagen er her direkte udgang til haven, som udover 
blomster og buske bl.a. indeholder gangbare til genoptræning samt sofagynge.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Under tilsynet er enkelte beboere samlet i fællesstuerne for at se fjernsyn og senere samles flere om-
kring aftenskaffen. Her er en hyggelig stemning blandt beboerne, og her ses eksempler på beboere, 
som omsorgsfuldt tager hensyn til hinanden.  
 
Beboere giver udtryk og indtryk af at være tilfredse med den hjælp, støtte og omsorg, som de modta-
ger. I Lysåhuset for beboere med demenslidelse giver beboerne via deres kropssprog udtryk for at tri-
ves. Her er opmærksomhed på beboernes behov og tilgangen afspejler kendskab til målgruppen og 
deres adfærd.  I hele huset er en god og omsorgsfuld omgangstone mellem beboere og medarbejdere.    
 
Der er varierende aktiviteter for beboerne, som varetages af medarbejderne og organiseres af aktivi-
tetsfokuspersoner, Venneforening og frivillige. Aktuelt skal her afholdes æbleuge, hvor der bl.a. laves 
æblegelé og æblegrød. I sommer arrangerer Venneforeningen en sejltur på Silkeborg søerne. Beboer-
ne giver udtryk for, at de er tilfredse med udbuddet af aktiviteter. 
 
Inspireret af Eden tankegangen og projekt hverdagsliv inddrages beboerne i de dagligdags gøremål, så 
som at dække bord, tørre støv af og lægge vasketøj sammen. Her er indkøbt ældre porcelæn, som 
signalerer hjemlighed og vækker minder hos beboerne. I enhederne ses i det daglige muligheder i 
mindre aktiviteter så som at synge, bage vafler og afholde videoaften. Alt sammen aktiviteter som brin-
ger nærvær og mening i samværet mellem beboere og medarbejdere. 
 
Her er opmærksomhed på, at beboerne er selvbestemmende i forhold til tidspunkter for f.eks. morgen- 
og aften ritualer. Endvidere søger medarbejderne at medvirke til, at beboerne kan vedlige deres fær-
digheder længst muligt og derigennem mestre eget liv f.eks. i forhold til hygiejne situationer.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Her er imødekommende og engagerede medarbejdere, som har en tilgang til beboerne præget af re-
spekt og omsorg. Medarbejderne giver udtryk for, at her er et godt samarbejde i enhederne og på 
tværs af huset. Her er ligeledes et godt samarbejde med lederne, som er lydhøre og støttende. 
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Her kan være beboere, som via deres adfærd utilsigtet påkræver sig megen opmærksomhed fra med-
arbejderne. Vi talt med lederen om, at det løbende er væsentligt at have fokus på pædagogiske strate-
gier, som i deres udmøntning ikke fratager de øvrige beboere mulighed i fællesskabet.  
 
Medarbejderne tilbydes MU-samtaler hvert andet år og her afholdes kontinuerligt møder med medar-
bejdere og leder. Lederne oplyser, at her pågår kurser i demens, førstehjælp og diverse basiskurser. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår eksempler på døgnrytmeplaner, som fremstår opdaterede og retningsgivende for den 
indsats, som ydes over døgnet. Det er fortsat et udviklingspunkt at notere rengøring, tøjvask og indkøb 
i døgnrytmeplanen, hvilket lederen er opmærksom på. Dette også med henblik på dokumentation af 
rehabilitering og mestring ved inddragelse i praktiske gøremål. 
 
Magtanvendelse 
 
Her forekommer ikke aktuelt magtanvendelse. Medarbejdere og ledelse oplyser, at her arbejdes fore-
byggende gennem dels kendskab til beboergruppen og deraf en faglig relevant tilgang. Medarbejderne 
er bekendte med reglerne omkring magtanvendelse. 
 
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 13. september 2012 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 
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Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


