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Målgruppe 

Holmstrupgård er et tilbud med dag- og døgnbe-

handling for unge fra 13 år. De unge kan have 

svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, 

spise- eller personlighedsforstyrrelser, hjerneor-

ganiske vanskeligheder eller kontaktvanskelighe-

der. Der er intern skole og dagtilbud på Holm-

strupgård. 

 

Lovgrundlaget er Lov om social service § 67, stk. 

2 og § 107, stk. 2, samt Lov om folkeskolen § 20. 
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Tilsyn og historik 

Tilsynene udføres i henhold til lov om Social Service § 148a samt ”Vejledning til tilsyn på det so-

ciale område”, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på 

www.tilsyn.rm.dk 

Listen omfatter tilsyn fra 2010 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på www.tilsyn.rm.dk 

 

2013 2012 2011 2010 

Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Anmeldt Uanmeldt 

24.04.13 

Engen 

22.10.13 

Æblevangen 

26.11.12 

Thorning  

26.10.12 

Kvisten 

og Pilen 

27.11.2011 

Lunden 

22.3.2011 

Hinge 

20.5.2010 

Hinge 

22.4.2010 

Pilen 

 

Seneste tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn på afdeling Engen den 24.4.2013 er tilgængelig på til-

buddets hjemmeside. 

Der var følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten fra den 24.4.2013: 

 Holmstrupgård skal udskrive, overføre til Bosted eller slette medicinlister på X–drevet, så 

kravene i persondataloven om sikker opbevaring af personfølsomme oplysninger efterle-

ves, sådan at dokumenter med personfølsomme oplysninger ikke opbevares mere end 30 

dage på fællesdrevet. 

 Seneste medicininstruks skal være tilgængelig og medicinhåndteringen skal dokumenteres 

i Bosted System, jævnfør den regionale retningslinje for standarden Medicinhåndtering. 

 At ledelsen og de medicinansvarlige, foruden utilsigtede hændelser i forbindelse med me-

dicinhåndteringen, har relevant fokus på utilsigtede hændelser i forbindelse med sektor-

overgange, uheld og infektioner, som skal registreres og indberettes til DPSD.dk (Dansk 

Patient Sikkerheds Database). 

 

Tilsynet er bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunkterne, som er godkendt af Soci-

alplanlægning.  

 

 

 

Tilsynets  

fokusområder  

Dette tilsyn havde fokus på: 

 Aktuel status: 

o Belægning, efterspørgsel og organisatoriske udfordringer 

 Den pædagogiske indsats: 

o Målgruppe, metoder, organisering, resultater og kompeten-

cer 

 Pårørendesamarbejde 

 Brugervurdering 

 Magtanvendelse 

 Risikovurdering 

 Medicinhåndtering 

 Utilsigtede hændelser 

 Arbejdsmiljø 

 

Tilsynets  

metode  

Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere 

tilsynsrapporter, informationer i regionens elektronisk sags- og doku-

menthåndteringssystem, på tilbuddets hjemmeside og i Tilbudsportalen. 

Herunder: 

 Ekstern Evalueringsrapport 

 

Tilbuddet havde fremsendt følgende materiale forud for tilsynsbesøget: 

http://www.tilsyn.rm.dk/
http://www.tilsyn.rm.dk/
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 2 eksempler på individuelle planer samt de kommunale handlepla-

ner 

 Holmstrupgårds lokale tilføjelser til standarderne/de regionale ret-

ningslinjer for magtanvendelse, medicinhåndtering og UTH 

 Oplæg/koncept for risikovurdering 

 De regionale procedurer for håndtering af beboerøkonomi 

 Medarbejderoversigt med angivelse af uddannelse 

 Eksempel på magtanvendelse 

 Seneste to referater fra møde i Arbejdsmiljøudvalget 

 Eksempler på registrering af vold og trusler 

 Sygefraværsoversigt 

 Medicinhåndtering på Æblevangen 

 

Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: 

 Knud Byskov, forstander 

 Line Pyndt, afdelingsleder 

 pædagog, arbejdsmiljørepræsentant  

 pædagog, medicinansvarlig  

 ung 

 

Medarbejderrepræsentanterne var udvalgt af ledelsen. 

Beboerne blev spurgt af ledelsen, om de ville tale med tilsynet.  

To pårørende havde tilkendegivet at de ville tale med tilsynet, men de 

blev forhindrede på dagen. 

Medarbejdernes og beboerens navne er kendt af tilsynsteamet, men ude-

lades i rapporten. 

 

Tilsynet fik en rundvisning på Æblevangen. 

 

Tilsynet ankom kl. 9.00 og forlod tilbuddet igen kl. 14.30 .  

Tilsynet blev planlagt sammen med ledelsen, som afslutningsvist fik en 

tilbagemelding af tilsynet.  

 

Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilveje-

bragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved doku-

mentgennemgang. 

Hvor ikke andet fremgår, er der sammenfald i oplysninger fra ledelse og 

medarbejdere.  

 

Tilsynet er  

udført af 

Trine K. Birkemose 

Tilsynskonsulent 

Tlf.: 7841 0193 

E-mail: trine.birkemose@stab.rm.dk 

Ellen Brunebjerg 

Tilsynskonsulent 

Tlf.: 7841 0192 

E-mail: ellen.brunebjerg@stab.rm.dk 

 

 

Tilsynets  

samlede  

vurdering 

For den pædagogiske indsats er det tilsynets vurdering: 

- at der er overensstemmelse mellem målgruppe, metoder, resultater 

samt kompetencer, hvilket understøttes af interview med ledelsen, 

medarbejderne og beboeren 

- at den interne organisering understøtter opgaveløsningen 

- at den pædagogiske indsats understøtter formålet, som beskrevet i 

servicelovens § 46, herunder at  

- de unge sikres muligheder for personlig udvikling og opbygning af 

kompetencer for at indgå i sociale relationer og netværk samt  

mailto:ellen.brunebjerg@stab.rm.dk
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- de unge sikres skolegang og mulighed for at gennemføre en uddan-

nelse, samt forberedes til et voksenliv gennem træning af almindelig 

daglig livsførsel 

  

Holmstrupgård har udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslin-

jer for standarderne Magtanvendelse, Medicinhåndtering og Utilsigtede 

hændelser, som nu er under implementering. 

Vedr. magtanvendelse er der foretaget to i indeværende år. Det er tilsy-

nets vurdering at: 

- medarbejderne kender grænserne mellem tilladt og ikke tilladt magt-

anvendelse, at alle tilfælde af magtanvendelse indberettes samt er 

genstand for opfølgning 

- at magtanvendelse forebygges gennem anvendelse af konflikthåndte-

ringsredskaber og uddannelse af konflikthåndteringsinstruktør 

 

For Medicinhåndtering og UTH er det tilsynets vurdering: 

- at der er både fælles og lokale instrukser, som sikrer at medicinhånd-

teringen sker sikkert og korrekt, samt at medarbejderne har relevant 

uddannelse 

- at Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering indbe-

rettes til Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

 

For risikovurdering er det tilsynets vurdering at: 

- at risikovurdering er relevant i forhold til målgruppen, og at indførelse 

af et koncept for risikovurdering vil bidrage med en mere systematise-

ret tilgang 

- at det foreliggende koncept med fordel kan udbygges med handlings-

anvisende procedurer, fx for beskrivelse af tilpasadfærd/risikoadfærd, 

inklusion/eksklusion mv. 

 

I forhold til arbejdsmiljø er det tilsynets vurdering at: 

- såvel ledelsens som medarbejdernes beskrivelse bærer præg af, at 

Æblevangen fortsat er under opbygning, samt at sikkerhedsorganisa-

tionen er etableret 

- at der er fokus på relevante områder; APV, fysisk arbejdsmiljø, syge-

fravær, opfølgning på vold og trusler og generel trivsel, samt at ledel-

se og medarbejdere samarbejder i forhold til udfordringerne 

 

Anbefalinger 

 

 Tilsynet anbefaler at Holmstrupgårds koncept for risikovurdering 

udbygges med flere handlingsanvisende procedurer for beskrivelse 

af tilpasadfærd/risikoadfærd, inklusion og eksklusion mv. – evt. 

ved at hente inspiration fra andre specialområders koncepter.  

  

Opmærksom-

hedspunkter 

 

 Tilsynet blev ikke præsenteret for oplysninger, der giver anledning 

til opmærksomhedspunkter 

 

 

 

Aktuel status 

 

Belægning 

 

 

Ifølge ledelsen er den store vedvarende udfordring at skabe balance mel-

lem efterspørgsel, pladsantal og økonomi. Pt. har Holmstrupgård samlet 

set flere tomme pladser, og der samarbejdes med både Psykiatri og Soci-
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Organisatoriske 

udfordringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKM (implemen-

tering af 3 nye 

standarder/ 

regionale ret-

ningslinjer 

 

al i regionen, Jysk Børneforsorg og kommunerne om en afklaring af 

pladsbehovet. 

Holmstrupgård har et fast visitationsudvalg, som behandler alle henven-

delser. Trods faste og niveaudelte takster, foregår der ved hver visitation 

en økonomisk forhandling med den anbringende kommune, hvor Holm-

strupgård samtidig skal fastholde og definere den nødvendige faglighed. 

 

Ledelsen har fokus på udvikling af Holmstrupgårds tilbud. Senest er dag-

tilbuddet Enggården etableret i samarbejde med Århus Kommune. Mål-

gruppen er unge hjemmeboende mennesker, som i øvrigt er omfattet af 

målgruppen; dvs. med psykiatriske lidelser, fx skizofreni og spiseforstyr-

relser. Der er tilknyttet en projektleder, 3 pædagoger samt socialrådgiver 

og psykolog. 

 

På afdeling Æblevangen, hvor dette tilsyn fandt sted, er alle 8 pladser i 

brug, dog således at der netop er truffet beslutning om udslusning af en 

ung, der snart fylder 18 år. 

Ved etablering af Æblevangen november i 2012 blev der lagt vægt på, 

belært af tidligere erfaringer, at medarbejdergruppen bestod af erfarne 

medarbejdere fra andre afdelinger sammen med nyansatte. Det betyder 

af afdelingen fra begyndelsen har modtaget næsten akutte opgaver og 

meget syge unge mennesker. Udover den planlagte udslusning er yderli-

gere to fraflyttet; en blev hjemtaget af kommunen og en kom så meget i 

trivsel, at hun kunne flytte hjem til familien og klare sig med dagtilbud. 

 

Ifølge ledelsen er samarbejdet med sundhedsområdet, dvs. somatiske og 

psykiatriske afdelinger, en udfordring. De unge, der indskrives på Æble-

vangen, kan have lange indlæggelser bag sig, og de visiteres fx ikke au-

tomatisk til Center for Spiseforstyrrelser i Århus. Æblevangen samarbej-

der derfor ofte med flere forskellige parter omkring en ung. Det er også 

tilfældet, hvis den unge tillige har somatiske lidelser. 

Æblevangen har faste aftaler med Center for Spiseforstyrrelser om konsu-

lentbistand fra psykiater og diætist, og der er også tilknyttet en fast psy-

kiater til de unge med en skizofrenidiagnose. 

 

Holmstrupgård har netop udarbejdet lokale tilføjelser til de tre nye stan-

darder for Magtanvendelse, Medicinhåndtering og Arbejdsmiljø. Ifølge le-

delsen bærer tilføjelserne præg af at være en beskrivelse og opdatering 

af en allerede gældende praksis. De lokale tilføjelser er på vej til imple-

mentering i Holmstrupgårds afdelinger. 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Den pædagogiske indsats 

Målgruppe 

 

 

 

 

Metoder 

 

 

På Æblevangen bor der pt. 6 piger og to drenge i alderen 13 år til 21 år. 

De unges problematikker er blandet med en overvægt af unge med spi-

seforstyrrelser og derudover er der unge med skizofrenidiagnoser, udvik-

lingsforstyrrelser og somatiske lidelser. 

 

På Æblevangen arbejdes med udgangspunkt i miljøterapi, herunder en 

synlig og forudsigelig struktur, hvilket tilgodeser behovene hos de for-

skellige målgrupper. Ledelsen fortæller at de lægger vægt på at skabe 



 

 

Side 6 

Den generelle faglige indsats 

 

Den pædagogiske indsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater 

 

 

 

 

 

 

 

 

rummelige rammer, hvor de unge kan føle sig hjemme – både når de har 

det godt, og når de har det dårligt. 

Medarbejderrepræsentanterne uddyber at deres opgave er at yde indivi-

duelt tilrettelagt støtte i forhold til de unges behov, fx støtte til kost og 

kostplaner. Støtten udmøntes først og fremmest gennem kommunikation 

og relationsdannelse, hvor medarbejderne agerer som coach eller som 

”en mur at spille bold op ad”. Alle almindelige daglige opgaver; fælles-

rengøring, værelsesrengøring, vask og madlavning er skemalagte, hvilket 

giver de unge ro til at koncentrere sig om andre udviklingspunkter. 

 

De unge støttes til at bevare eller udvikle kontakt til deres netværk; dvs. 

familie og venner. De fleste har individuelt tilrettelagt skoleforløb på 

Holmstrupgård, hvor de også benytter fritidstilbuddene. De unge køres i 

bus frem og tilbage til og fra Holmstrupgård. Æblevangen har lejet en 

badmintonbane i en hal hver mandag aften. Medarbejderne støtter de 

unge i at gå til eksterne fritidsaktiviteter eller fx til at have fritidsjob, og 

de unge trænes i at klare transporten selv med offentlige transportmid-

ler. 

Der er planlagte kreative aktiviteter for de unge, som giver et pusterum 

mellem måltiderne, som ofte er krævende for de unge at gennemføre ef-

ter deres kostplan. 

 

Der er ugesamtaler med alle unge. Samtalerne er individuelt tilrettelagt; 

fx på faste tider, med fast dagorden eller evt. under en aktivitet. Det er 

medarbejdernes vurdering at de enkelte unges mål og delmål er nærvæ-

rende i den daglige pædagogiske indsats, men ikke nødvendigvis på alle 

ugesamtaler. 

Der holdes husmøder, hvor de unge har mulighed for at øve indflydelse 

på fx weekendaktiviteter og ferieture, og der tales også om det sociale 

fællesskab, omgangstone mv. Det er en træningssag for de unge at del-

tage og øve indflydelse, fortæller medarbejderne. 

 

De unge har tilknyttet hver to kontaktpædagoger, som har det overord-

nede ansvar for den unges individuelle plan med mål og delmål samt for 

ugesamtalerne. Der er to medarbejdere på arbejde morgen og formiddag 

og tre eftermiddag og aften. Der holdes overlap morgen og eftermiddag, 

hvor opgaverne koordineres og fordeles. Der holdes personalemøde hver 

onsdag og konferencer med deltagelse af psykolog, hvor den pædagogi-

ske indsats drøftes og planlægges. Om torsdagen er der på skift ”lille su-

pervison” for de fremmødte medarbejdere og en gang om måneden ”stor 

supervision” for alle. Derudover kommunikeres gennem Bosted System 

og en stor papirkalender med alle aftaler.  

 

Holmstrupgård og herunder Æblevangen arbejder med resultatdokumen-

tation, dvs. at der udfyldes målskema i tværfagligt samarbejde ved ind-

flytning. Dette følges op årligt og ved udskrivning. 

Ledelsen fortæller at den løbende opfølgning på de unges udvikling er 

fastlagt gennem en struktur, hvor der hver 8. uge er møde/konference 

om de unge på skift med deltagelse af skole, kontaktlærer, kontaktper-

soner og afdelingsleder. På møderne følges op på den kommunale hand-

leplan og den individuelle plan. Det samme rul går igen på p-møderne, 

hvor den konkrete pædagogiske aktivitet planlægges og koordineres. 
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Den generelle faglige indsats 

 

Den pædagogiske indsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejder-

kompetencer 

Der udarbejdes handleplan efter de første tre måneder, inklusive afdæk-

ning af brugerinddragelse og kommunikation jf standarderne i Dansk 

Kvalitetsmodel, og der holdes tre-måneders møde. Derefter følges  

op på den individuelle plan hvert halve år, heraf den ene gang i form af 

statusmøde. Der er ikke altid kommunale handleplaner for de unge, men 

planerne efterspørges hos kommunen, og det er ledelsens vurdering, at 

kommunerne i stigende grad er synlige og aktive i forhold til opfølgning. 

 

På Æblevangen er de faste medarbejdere sammensat af pædagoger, er-

goterapeuter, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter (nattevag-

terne). Ifølge ledelsen skaber flerfagligheden en dynamisk faglig indsats, 

hvor de forskellige fagligheder bidrager med hver deres faglige vinkler. 

Groft sagt har sygeplejersken sygdomsforståelse og sygdomsindsigt, er-

goterapeuterne har psykiatriforståelse og er systematiske i arbejdet med 

mål og metoder, og pædagogerne har fokus på aktiviteter og socialt 

samvær. Det er ifølge ledelsen en vigtig ledelsesmæssig opgave at få 

flerfagligheden til ”at spille” og understøtte en koordineret faglig indsats.  

Medarbejderrepræsentanterne oplever ligeledes at flerfagligheden giver 

anledning til faglige diskussioner om den pædagogiske indsats. Det kan 

være både frustrerende og givende, når forskellige faglige tilgange kolli-

derer. Der er respekt for fælles beslutninger vedrørende den pædagogi-

ske tilgang, og det er medarbejderrepræsentanternes vurdering, at faglig 

forskellighed og uenighed udvikler indsatsen.      

 

Opbevaring af 

personfølsomme 

oplysninger 

Afdelingslederen oplyser at fællesdrevet er gennemgået, og alle doku-

menter med personfølsomme oplysninger er overført til Bosted System. 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

 

Magtanvendelser 

 

 

Der har været to magtanvendelser på Æblevangen i 2013, hvoraf den 

ene er så ny, at den endnu ikke er behandlet færdig. Ledelsen fortæller 

at de ikke har anvendt analyseredskabet fra den lokale tilføjelse ved op-

samling på magtanvendelserne. 

 

Holmstrupgård har arbejdet fokuseret med konflikthåndtering og har i 

samarbejde med to andre regionale tilbud uddannet konflikt coaches/ 

konflikthåndteringsinstruktører til hver afdeling. Der er etableret en net-

værksgruppe, som har samlet materialet vedr. vold og konflikthåndtering 

i en mappe. 

 

Medarbejderrepræsentanterne vurderer at alle tilfælde af magtanvendel-

se bliver registreret og indberettet. Medarbejderne er introduceret til 

Magtbekendtgørelsen, som dog ikke er udleveret til dem, og alle doku-

menter vedr. magtanvendelse ligger på intranettet ligesom afdelingslede-

ren er til rådighed for spørgsmål om procedurer mv. 

Magtanvendelse forebygges i høj grad ved at ”tænke foran” de unge, og 

anvende viden fra konflikthåndteringskursus og den omtalte mappe.  
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Risikovurderinger 

 

 

På Holmstrupgård/Æblevangen er der endnu ikke implementeret et red-

skab til risikovurdering. Ledelsen vurderer at anvendelse af risikovurde-

ring er relevant i forhold til målgruppen. Der er udarbejdet et foreløbigt 

og kortfattet koncept, som er sendt til Psykiatri og Social til godkendelse. 

Konceptet bygger på dels Brøset Violence Scale og på Trafiklysmodellen. 

Derudover arbejdes med at indføre alarmer til nattevagterne. Det er le-

delsens forventning, at indførelse af et koncept til risikovurdering vil 

medføre en mere systematisk tilgang til et område, hvor der i forvejen er 

fokus – jf. ovenstående om arbejdet med vold og konflikthåndtering. 

 

På Æblevangen er pt. en ung, som er potentielt farlig, bl.a. ved at være 

knivsøgende, derfor er der lås på knivskuffen i køkkenet. 

Medarbejderrepræsentanterne er enige i, at det er relevant at arbejde 

med implementering af et koncept for risikovurdering. Aktuelt er der 

mange mundtlige drøftelser, fx om at køre med beboeren eller mulighed 

for at indkalde ekstra personale. Medarbejderne vurderer også at det er 

relevant at indarbejde risikovurdering som en fast rutine i forhold til alle 

de unge for at øge medarbejdernes sikkerhed og forebygge en ”glideba-

ne”, hvor opmærksomheden svækkes. 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Beboere/pårørende – samarbejde og inddragelse 

 

 

Pårørendesamar-

bejde – generelt, 

pårørenderåd: 

 

Holmstrupgård har et forældreråd med en repræsentant fra hver afdeling. 

Forældrerådet holder møder ca. 4 gange om året og afholder arrangemen-

ter for den samlede pårørendegruppe. 

På Æblevangen holdes 4 årlige forældreaftener. På det seneste møde var 

der fokus på kommunikation; hvordan skabes de bedste kommunikations-

veje, og hvad er et tilpas informationsniveau. 

I det daglige arbejde er der fokus på inddragelse af de unges forældre, 

som kender de unge bedst og ofte har meget værdifuld viden og indsigt at 

bidrage med. Det er ledelsens oplevelse at forældrene føler sig set og 

mødt af fagligt kvalificerede medarbejdere. 

 

Desværre blev forældrerepræsentanterne forhindret i at deltage i tilsynet. 

Afdelingslederen tror at forældrene synes at Æblevangen er et godt sted, 

og fortæller, at en af de forhindrede forældre i telefonen udtrykker, at hun 

er glad for tilbuddet, at det naturligvis kan mærkes at det er nyt, men at 

de er godt på vej. 

 

Brugervurdering 

 

Beboeren, som tilsynet talte med, er rigtig glad for at bo på Æblevangen. 

Hun synes hun får den støtte i forhold til kost og vægt, som hun har brug 

for, og samtidig er medarbejderne interesserede i hendes trivsel og øn-

sker på andre områder også. 

Beboeren er glad for dagsrytmen med de faste rutiner, som bidrager til at 

skabe en hverdag, hvor der er noget at stå op til. Beboeren afventer 

kommunens visitation til et skoletilbud på Holmstrupgård og har i venteti-

den deltaget i fx indkøb og kreative aktiviteter på Æblevangen. 

Beboeren har to kontaktpersoner, hvilket sikrer at der næsten altid er en 

tilgængelig at tale med. Beboeren har ugesamtaler, som ikke ligger på 
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faste tidspunkter. Det er beboerens oplevelse at indgåede aftaler altid bli-

ver overholdt. 

Beboeren kan godt lide de fysiske rammer og er flyttet til et lidt større 

værelse, da der blev et ledigt. 

Beboeren, som er den ældste i afdelingen, synes at det sociale samvær 

med de andre går fint, selvom der gerne måtte være flere jævnaldrende. 

Der har været gode udflugter og arrangementer i sommerferien. 

Beboeren synes hun har indflydelse og bliver medinddraget i sine egne 

forhold, fx i udformningen af den individuelle plan. 

 

 

 

Sundhedsfaglige forhold 

 

 

Medicinhåndtering 

og UTH 

På Holmstrupgård er der udarbejdet lokale tilføjelser til den regionale ret-

ningslinje, som sammen danner en medicininstruks. På Æblevangen har 

de udarbejdet et tillæg, som i kort form angiver procedurer ved den kon-

krete medicinadministration. 

Det er medicinansvarlige medarbejdere, som bestiller medicin, doserer 

osv. Bosted System er taget i anvendelse, således at alle ordinationer er 

opført, og der kvitteres for medicingivning. Nattevagterne har særlige op-

gaver i forhold til medicinhåndtering; bl.a. lægger de den kommende dags 

medicin frem 

 

Medarbejdere, der opdager en fejl, skriver fejlen i et skema til nattevag-

ten, som er ansvarlig for at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Pa-

tientsikkerhedsdatabase.  

Ved de to daglige overlap er medicingivning en af de opgaver, der koordi-

neres. 

 

 

 

Organisatoriske forhold 

 

 

Arbejdsmiljø 

 

Ledelsen fortæller at Æblevangen fortsat bærer præg af at være et nyt til-

bud, hvor der har været mange opgaver: Sikkerhedsorganisationen er ny 

med afdelingslederen som ny sikkerhedsleder og medarbejderrepræsentan-

ten er også ny på området. Der er gennemført en gruppe-APV, hvor red-

skaberne blomst og fisk er benyttet til at kortlægge arbejdsmiljøet og for at 

fremme et løbende fokus. APV viste at der er nogle udfordringer vedr. køk-

kenet, som er i åben forbindelse med stuen og ikke særlig stort. Det bety-

det at det er svært at få plads til madlavningen og til at lave maden i ro. 

Der er også nogle problemer med træk og kulde i opholdsstuen, og endelig 

nogle ønsker til arbejdsplan og mindre bemærkninger til det daglige ar-

bejdsmiljø. 

 

Afdelingslederen tilføjer at husets generelle indretning ikke er helt optimalt; 
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gangene er smalle, og der er langt fra personalefaciliteterne og til køk-

ken/stue, således at medarbejdere eller afdelingslederen, der er på konto-

rerne, ikke kan høre, hvad der sker i køkken/stue. Tilsynet ser stue/køkken 

og indretning under rundvisningen. 

 

Der var få bemærkninger til det psykiske arbejdsmiljø i gruppe-APV, hvilket 

afdelingslederen også tolker som en svaghed ved at arbejde i gruppe – at 

det kan være vanskeligere at få sagt tingene lige ud. Sygefraværet, som 

var på 4,73 % den 30.10.2013 og dermed under den regionale målsætning 

om max 5 %, opleves at være højt og belastende blandt medarbejderne, 

bl.a. fordi det indebærer samarbejde med skiftende vikarer og mere ansvar 

for de fastansatte medarbejdere. Derudover er afdelingslederen opmærk-

som på det interne samarbejde. 

 

Afdelingslederen har før sommerferien gennemført opstartssamtaler med 

alle medarbejderne, og der er planlagt MUS i begyndelsen af 2014. 

 

Medarbejderrepræsentanterne er enige vedr. resultaterne af gruppe-APV og 

forholdene omkring de fysiske rammer. 

 

Medarbejderne har derudover fokus på opfølgning efter vold og trusler om 

vold, både i forhold til registrering og indberetning og opfølgning på de ud-

satte medarbejdere. Medarbejderne ønsker at finde tid til at episoder altid 

drøftes igennem, før medarbejderne går hjem efter en arbejdsdag. 

 

Medarbejderne vurderer i lighed med ledelsen at afdelingen er ved at falde 

på plads, så der bruges mindre tid på brandslukning og mere tid på kerne-

opgaverne. Medarbejderne synes de har en travl arbejdsplads med udfor-

drende og behandlingskrævende unge, og samtidig giver vilkåret som satel-

lit-afdeling en del transport. 

 

Medarbejderne finder at afdelingslederen er synlig og nærværende og følger 

op på fx vold og trusler. 

Medarbejderne synes også at det sociale begynder at fungere; der har væ-

ret temadage, jule- og sommerfest osv. som bidrager til at opbygge traditi-

oner og en fælles kultur. 

 

 

 


