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Holmstrupgård 

Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 

 

Tlf.:   7847 8600  

E-mail: mail@holmstrupgaard.dk 

Web: www.holmstrupgaard.rm.dk 

 

Forstander Knud Byskov 

Souschef og chefpsykolog: Birte Lausch 

 

Holmstrupgård er et tilbud med dag- og døgnbe-

handling for unge fra 14 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 

Holmstrupgård. 

 

Lovgrundlaget er Lov om social service § 67, stk. 

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

 

Afdelinger 

 

Boafdeling Pilen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære psykia-

triske lidelser af f.eks. skizofren karakter, 

depressioner m.v. 

Boafdeling Kvisten, 8 pladser 

Unge med organisk betingede skader, der 

fortrinsvis kommer til udtryk som kontakt-

svaghed f.eks. Aspergers syndrom, og som 

derfor har behov for megen struktur i dag-

ligdagen. 

 

Boafdeling Engen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære person-

lighedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrel-

ser. 

Afdelingsledere 

 

Bodil Sidelmann Christensen 

 

 

 

Bodil Sidelmann Christensen 

 

 

 

 

 

 

Jan Frandsen 

 

 

 

Dato 22-05-2013  

Camilla Rebekka Rask 

Tel. +45 7841 0192 

Ellen.Brunebjerg@stab.rm.dk 

1-51-73-29-07 

 

Side 1 

mailto:mail@holmstrupgaard.dk
http://www.holmstrupgaard.rm.dk/
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/pilen?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/kvisten?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/kvisten?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/kvisten?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/kvisten?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/engen?


 

 

Side 2 

Boafdeling Lunden, 8 pladser  

Unge med organisk betingede skader, der 

fortrinsvis kommer til udtryk som opmærk-

somhedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette 

og sociale vanskeligheder, og som derfor har 

behov for megen struktur i dagligdagen. 

 

Boafdeling Æblevangen, 8 pladser 

 

Boafdeling Thorning, 8 pladser 

Normalt begavede unge med forskellige psy-

kiatriske problemstillinger, som ikke har en 

udadreagerende adfærd. 

 

Bogruppen - Udslusning og Efterværn 

http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/socia

le+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsyki

atri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a

5lgruppe/bogruppen? 

 

Efter ophold på Holmstrupgård eller en an-

den institution kan Bogruppen tilbyde ud-

slusning og efterværn, som kan finde sted 

på Apollon, Phønix, Flekshuset eller i egen 

bolig. Unge kan også komme direkte fra 

hjemmet. Der er i forbindelse med Bogrup-

pen etableret et værested; Athena.  

 

Jan Frandsen 

 

 

 

 

 

 

Line Pyndt 

 

Pelle Falsberg 

 

 

 

 

Paul Dearmann 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn og historik 

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

sociale 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 

 

2012 2011 2010 

Uanmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Anmeldt Uanmeldt 

26.11.2012 

Thorning 

26.10.2012 

Kvisten  

og Pilen 

27.11.2011 

Lunden 

22.3.2011 

Hinge 

20.5.2010 

Hinge 

22.4.2010 

Pilen 

 

Seneste tilsynsrapport om afdeling Thorning, som var den 26.11.2012, ligger på tilbuddets 

hjemmeside. 

Der var følgende opmærksomhedspunkter i rapporten fra den 26.11.2012: 

 At nye tilsynsrapporter offentliggøres på tilbuddets hjemmeside 

 At alle dokumenter med personfølsomme oplysninger opbevares i Bosted System eller 

alternativt udskrives og slettes inden 30 dage efter oprettelse. (jf. opmærksomheds-

punkt og handleplan for tilsynet på Lunden den 27.11.2011) 

 At Holmstrupgård ajourfører medicinhåndtering i afdelingerne i henhold til den fælles 

regionale retningslinje fra juli 2012, herunder anvender Bosted Systems medicinmodul 

til medicinadministration, blandt andet med kvittering for medicingivning 

 At afdelingen følger op vedrørende utilsigtede hændelser (jf. opmærksomhedspunkt og 

handleplan for tilsynet på Pilen/Kvisten den 26.10.2012) 
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Side 3 

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

driftscentret.  

 

 

Tilsynets  

fokusområder  

Dette uanmeldte tilsyn havde fokus på: 

Den generelle faglige indsats: 

 Tilbuddets kerneydelser: 

o sammenhæng med Dansk Kvalitetsmodel  

o sammenhæng med tilbuddets praksis  

 Magtanvendelse: 

o tilbuddets praksis 

o implementering af regional retningslinje, herunder lokal til-

føjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel 

 Risikovurdering: 

o tilbuddets praksis 

 Dokumentation: 

o opbevaring af personfølsomme oplysninger jf. Persondatalo-

ven 

Fysiske og sundhedsmæssige rammer: 

 Medicinhåndtering: 

o tilbuddets praksis 

o implementering af regional retningslinje, herunder lokal til-

føjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel 

 Utilsigtede hændelser: 

o organisering af arbejdet med UTH og tilbuddets praksis 

o implementering af regional retningslinje, herunder lokal til-

føjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel 

Organisatoriske forhold: 

 Aktuelle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, adgang til super-

vision og registrering af vold og trusler om vold 

 

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: 

 Eksempler på magtanvendelser 

 Takster og aftaler 

 Ydelsesbeskrivelser 

 

I forbindelse med tilsynet blev følgende udleveret: 

 Medicinhåndtering for Holmstrupgård 2011 

 Eksempel på medicinskema 

 Eksempel på en individuel plan 

 Eksempel på Statusrapport 

 Eksempel på dagbogsnotater 

 

Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: 

 Jan Frandsen, afdelingsleder 

 Socialpædagog, medicinansvarlig. 

 

Medarbejderrepræsentanten var på arbejde og havde derfor mulighed for 

at deltage. 

Tilsynet ønskede ikke at tale med beboere. 

Medarbejderens navn kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. 

 



 

 

Side 4 

Tilsynet bad ikke en rundvisning på dagen. 

 

Tilsynet ankom kl. 8.45 og forlod tilbuddet igen kl.11.30 .  

Tilsynet mødte ind i administrationen, hvor forstanderen var til stede, og 

bad om at gennemføre et tilsyn på enten Æblevangen eller Engen. Engen 

blev valgt, da både afdelingsleder og faste medarbejdere var til stede.  

Afslutningsvist fik afdelingsledelsen en tilbagemelding af tilsynet.  

 

Tilsynet er  

udført af 

Ellen Brunebjerg 

Tilsynskonsulent 

Tlf.: 7841 0192 

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

Camilla Rebekka Rask 

Tilsynskonsulent 

Tlf.:  7841 0191 

E-mail: camilla.rask@stab.rm.dk 

 

 

Tilsynets samlede  

vurdering 

For den generelle faglige indsats er det tilsynets vurdering: 

- at der kan sandsynliggøres en sammenhæng mellem tilbuddets 

pædagogiske tilgang, tilbuddets praksis og dokumentationsruti-

ner, men at der ikke dokumenteres systematisk for mål og del-

mål jævnfør den individuelle plan for den enkelte unge. 

- at Tilbudsportalen ikke er ajourført i forhold til den seneste or-

ganisationsændring, herunder i forhold til antallet af afdelinger 

og den nye niveauinddelte takststruktur, som præsenteres på 

tilbuddets hjemmeside. 

 

Tilsynet konstaterede at mange dokumenter med personfølsomme op-

lysninger opbevares i Bosted System i henhold til persondataloven, dog 

lå der fortsat personfølsomme oplysninger i form af nuværende og tidli-

gere beboeres medicinlister på det fælles X-drev. 

 

I forhold til magtanvendelser er det tilsynets vurdering:   

- at magt som udgangspunkt kun anvendes, når det er i overens-

stemmelse med regler i magtbekendtgørelsen, samt at alle ind-

greb i selvbestemmelsesretten og alle tilfælde af 

magtanvendelse indberettes efter reglerne. 

- at der er en konfliktnedtrappende og forebyggende tilgang til 

magtanvendelser, hvilket medvirker til det signifikant lave antal 

magtanvendelser på Engen. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe på Holmstrupgård, som er i færd med 

at udforme lokale retningsliner for risikovurderinger i overensstemmel-

se med Region Midtjyllands retningslinjer herom. Dato for implemente-

ring er endnu ikke fastlagt. 

 

For de sundhedsfaglige forhold er det tilsynets vurdering: 

- at Holmstrupgård har en sikker daglig medicinhåndtering med to 

medicinansvarlige medarbejdere.  

- Seneste medicininstruks var ikke tilgængelig i forbindelse med 

medicinhåndteringen og medicininstruksen indeholder ikke pro-

cedure for videregivelse af medicinordination, fx ved indlæggel-

se på eller udskrivning fra sygehus. 

 

I forhold til Utilsigtede Hændelser, UTH, er det tilsynets vurdering: 

- At der er udviklet en procedure for indberetning af utilsigtede 

hændelser i forbindelse med medicinfejl til DPSD.dk 

- At tilbuddet ikke har opmærksomhed på, at utilsigtede hændel-

mailto:ellen.brunebjerg@stab.rm.dk
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Side 5 

ser tillige kan omfatte sektorovergange, uheld og infektioner. 

 

I forhold til implementering af de tre nye ydelsesspecifikke kvalitets-

standarder Magtanvendelse, Medicinhåndtering og UTH er der et arbej-

de i gang med at udmønte de regionale retningslinjer i lokale tilføjelser, 

så de tilpasses de enkelte afdelinger på Holmstrupgård. 

 

Anbefalinger 

 

 At Holmstrupgård med fordel kan udvikle rutiner for systematisk 

dokumentation for mål og delmål i Bosted system. 

 Den reviderede medicininstruks bør indeholde en procedure for 

videregivelse af medicinordination.  

  

Opmærksomheds- 

punkter 

 

 Holmstrupgård skal udskrive, overføre til Bosted eller slette me-

dicinlister på X–drevet, så kravene i persondataloven om sikker 

opbevaring af personfølsomme oplysninger efterleves, sådan at 

dokumenter med personfølsomme oplysninger ikke opbevares 

mere end 30 dage på fællesdrevet. 

 Seneste medicininstruks skal være tilgængelig og medicinhånd-

teringen skal dokumenteres i Bosted System, jævnfør den regi-

onale retningslinje for standarden Medicinhåndtering. 

 At ledelsen og de medicinansvarlige, foruden utilsigtede hændel-

ser i forbindelse med medicinhåndteringen, har relevant fokus 

på utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange, 

uheld og infektioner, som skal registreres og indberettes til 

DPSD.dk (Dansk Patient Sikkerheds Database). 

 

 

 

 

Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, 

observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. 

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

Aktuel status 

 

Belægning 

 

 

 

 

 

Organisatoriske 

udfordringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er fuld belægning samt en overbelægning på Engen. Generelt er der 

god efterspørgsel på pladserne, særligt i forhold til borgere med spisefor-

styrrelser. To eksterne ”stop-over” lejligheder er tilknyttet Engen og an-

vendes forud for at de unge overgår til Bogruppen, som varetager 

udslusning og efterværn. 

 

I efteråret 2012 gennemgik Holmstrupgård en større organisationsæn-

dring. To nye afdelinger blev åbnet, henholdsvis Æblevangen (en boafde-

ling) og Enggården (et daghus) i Århus, og projektafdelingerne i Randers 

og afdelingen i Hinge blev lukket. Intentionen var at fremme en nær geo-

grafisk sammenhæng mellem tilbuddets interne skole og døgnafdeling 

samtidig med at blev indgået partnerskaber med kommuner om dagtilbud 

og efterværn.   

 

I forbindelse med etablering af Enggården og Æblevangen overgik fem ud 

af 12 medarbejdere på Engen til ansættelse i de nye afdelinger, hvilket 

gav Engen en særlig medarbejderudfordring. Samtidig blev der ansat en 

ny afdelingsleder. Der blev anvendt vikarer hen over efteråret, hvilket ud-

fordrede beboernes behov for kontinuitet. Afdelingslederen oplyser at det 

først er indenfor de seneste par måneder, at afdelingen med nye medar-

bejdere og ledelse er ved at finde sin form. I forbindelse med ansættelse 
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Arbejdet med de 

3 nye standarder 

og regionale ret-

ningslinjer 

 

af nye medarbejdere valgte ledelsen at ansætte to ergoterapeuter som et 

tværfagligt supplement til den pædagogiske tilgang. Aktuelt gøres der 

overvejelser om en sygeplejefaglig tilgang tillige ville kunne kvalificere 

arbejdet med de unge, særligt den gruppe, som har svære spiseforstyr-

relser. 

 

Der er udpeget en central kvalitetskoordinator på Holmstrupgård, som 

faciliterer processen omkring den danske Kvalitetsmodel i samarbejde 

med udpegede ressourcepersoner på enkelte afdelinger. Aktuelt pågår der 

et forberedende arbejde omkring de tre nye standarder: Magtanvendel-

ser, Medicinhåndtering og Utilsigtede Hændelser, som ikke er implemen-

teret endnu. 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelsesbeskrivel-

ser og takststruk-

tur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk  

tilgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem ud af ni unge har diagnosen Anorexia Nervosa. De øvrige fire unge 

lider af en personlighedsforstyrrelse og/eller har diagnosen ADHD (Atten-

tion Deficit Hyperactivity Disorder). Alle nuværende beboere på Engen er 

piger. Den gruppe af beboere, som lider af Anorexia Nervosa, er den 

største udfordring og forudsætter et tæt samarbejde mellem Center for 

Spiseforstyrrelser, en tilknyttet psykiatrisk konsulent og afdeling Engen. 

Der søges etableret særligt tilrettelagte forløb for de enkelte unge, som 

understøtter en bedring i den psykiatriske lidelse, fx overnatter en pige to 

gange samt i weekenden på Holmstrupgård og de øvrige nætter på Cen-

ter for Spiseforstyrrelser.  

Målgruppen beskrives som mere syge end tidligere ved indskrivningstids-

punktet. Nogle af pigerne kan tillige udvise et selvskadende adfærdsmøn-

ster, manglende lyst til at samarbejde og have en vægt, som hurtigt kan 

udvikle sig til at være livstruende. 

 

Pr. januar 2013 er der indført en ny takststruktur på Holmstrupgård, som 

omfatter seks niveauer og afspejler at Holmstrupgård har mulighed for at 

tilbyde ydelser med forskellige skærmningsniveauer og forskellig intensi-

tet i behandlingsindsatsen, fx i forbindelse med selvskadende adfærd, 

alvorlig spiseforstyrrelse og psykotiske gennembrud. Grundtaksten er ni-

veau 2, mens niveau 3-6 omfatter en behandlingsindsats i forbindelse 

med særlige forhold, hvilket aftales ved indskrivning. Niveau 1 anvendes 

fx i forbindelse med udslusning. Ifølge afdelingslederen er takststrukturen 

under implementering på Engen, således at der bliver overensstemmelse 

mellem takstniveauet og behandlingsindsatsen.  

 

Den pædagogiske tilgang hviler på en miljøterapeutisk grundstruktur ba-

seret på en psykodynamisk og udviklingspsykologisk tankegang. Den mil-

jøterapeutiske praksis er forankret i en fast daglig og ugentlig struktur, 

hvor måltider, møder og andre aktiviteter forgår i en genkendelig og for-

udsigelig rytme. Samtidig giver strukturen mulighed for at aflæse den 

unges særlige vanskeligheder, fx i spisesituationer i samværet med andre 

unge. Miljøterapien ses således som en del af behandlingen, og de unges 

adfærd gøres til genstand for en undersøgelse. Den psykodynamiske for-

ståelse anvendes i det relationelle arbejde med den unge, hvor opmærk-

somheden særligt rettes mod mønstre eller forhold, som ikke er blevet 
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Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentgen-

nemgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng 

mellem Tilbuds-

portal, Ydelses-

beskrivelse, takst-

struktur og 

hjemmesiden 

 

tilgodeset i den tidlige mor-far-barn relation. Den medarbejder, som til-

synet talte med, beskriver sin vigtigste indsats som værende at sørge for 

at miljøet på afdelingen støtter op omkring den unges særlige udfordrin-

ger og udviklingsbehov. Hverdagen kan være meget omskiftelig grundet 

de unges psykiatriske diagnoser, og der lægges vægt på at være til stede 

og til rådighed, når de unge kan og vil samarbejde. 

 

Medarbejderen oplyser, at der af holdes ugentlige samtaler mellem den 

unge og dennes kontaktperson. Hver ung har to kontaktpersoner. Samta-

leformen tilrettelægges i forhold til hvad den unge oplever som mest 

hjælpsomt. Ugentligt afholdes behandlingskonferencer med deltagelse af 

en psykiatrisk konsulent. Medarbejderen oplyser at der afholdes handle-

planmøder to gange årligt og statusmøder en gang årligt. Forud for sta-

tusmøderne drøftes den unge på behandlingskonferencen. Drøftelserne 

tager udgangspunk i outcomet fra et forudgående teammøde mellem 

psykolog, kontaktpersoner, den unge og dennes lærer.  

 

Under dokumentgennemgangen udtager tilsynet stikprøvevis en individu-

el plan samt to statusrapporter. Planen er udformet indenfor de første tre 

måneder efter at den unges indflytning på Engen og indeholder det over-

ordnede formål med opholdet på Holmstrupgård i henhold til den kom-

munale handleplan. Herefter beskrives en række mål med tilhørende 

delmål, behandlingsindsats, den unges indsats og evalueringsdato. Ek-

sempler på mål, som tilsynet så, var ”stabilisere X i sin nuværende vægt” 

og ”lære at spise på Engen efter ny kostplan og samarbejde om denne”, 

eller ”at X genoptager og afslutter sin skolegang, så hun afslutter sin fol-

keskoleeksamen”. Ifølge medarbejderne er mål og delmål styrende og 

aktive for den behandling, som de unge ydes. Mål og delmål danner lige-

ledes rammen for ugesamtalerne. 

 

Statusrapporterne indeholder fyldige oplysninger om beboerens generelle 

sundhedstilstand, psykiske funktion, kognitive funktion (herunder en af-

dækning af den unges kommunikative ressourcer og barrierer), sociale 

funktion, færdigheder, brugerinddragelse og individuel behandling (her-

under medicin og samarbejdspartnere). I statusrapporten indgår skolens 

vurdering af den unge indenfor en række skolefag og aktiviteter. 

I den ene statusrapport, som tilsynet så, var afsnittet om den unges 

kognitive funktion faldet ud. 

Der føres ikke specifikt dagbogsnotater i Bosted System i relation til de 

opstillede mål og delmål, ligesom unges mål og delmål ikke fremgår af de 

unges elektroniske journalforside. 

 

Tilbudsportalen er ikke ajourført i forhold til den seneste organisations-

ændring, herunder i forhold til antallet af afdelinger og den nye niveau-

inddelte takststruktur, som ses på tilbuddets hjemmeside. 
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Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

Opbevaring af 

personfølsomme 

oplysninger 

På Engen anvendes Bosted System til journalisering af individuelle pla-

ner, statusrapporter, tilsendte dokumenter i overensstemmelse med op-

mærksomhedspunktet fra tilsynsrapport fra 26.11.2012 på afdeling 

Thorning, hvori det fremgik at alle personfølsomme oplysninger skal op-

bevares i Bosted System eller alternativt skrives ud og slettes indenfor 30 

dage. På dagen konstaterede tilsynet at mange dokumenter med person-

følsomme oplysninger opbevares i Bosted System i henhold til personda-

taloven, dog lå der fortsat personfølsomme oplysninger i form af 

nuværende og tidligere beboeres medicinlister på det fælles X-drev. 

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

 

Magtanvendelser 

 

 

Der har været 2 magtanvendelse på Engen i efteråret 2013, hvor en ung 

var selvmordstruet. Forud for magtanvendelsen var en række pædagogi-

ske virkemidler forsøgt taget i anvendelse, men uden effekt. 

Generelt vurderer både afdelingslederen og medarbejderen at vidensni-

veauet for iagttagelse af de bærende principper om proportionalitet, indi-

vidualitet og mindsteindgreb for anvendelse af magt er kendt og anvendt 

i medarbejdergruppen, ligesom den lovhjemlede frist for registrering og 

indberetning. Aktuelt arbejdes der på at understøtte en sikker arbejds-

gang, når der finder en magtanvendelse sted i afdelingslederens fravær. 

 

Tilgangen til magtanvendelse er at magtanvendelser i videst muligt om-

fang skal undgås og forebygges gennem en anerkendende og konflikt-

nedtrappende, kommunikativ tilgang og/eller skærmende tiltag. Engen 

skal have gennemført konflikthåndteringskursus for alle ansatte på afde-

lingen indenfor det næste halve år. 

 

Forebyggende og konfliktopløsende indsatser drøftes kontinuerligt på de 

ugentlige behandlingskonferencer, hvor den psykiatriske konsulent også 

er tilstede. Ifølge afdelingslederen giver enhver magtanvendelse anled-

ning til drøftelse i personalegruppen, og justering af den fremadrettede 

behandlingsindsats. 

  

Risikovurderinger 

 

 

Børne- og ungetilbuddene i regionen er blevet pålagt at risikovurdere 

børn med udadrettet adfærd. Afdelingslederen oplyser, at der er nedsat 

en arbejdsgruppe, og han forventer at der udformes lokale retningsliner 

for afdelingerne på Holmstrupgård, da de står med forskellige udfordrin-

ger. Engen er aktuelt i gang med at implementere risikovurderinger i 

hverdagen.  

 

 

 

 

Sundhedsfaglige forhold 

 

 

Medicinhåndtering Der afholdes kursus for samtlige medicinansvarlige medarbejdere den 6. 
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Sundhedsfaglige forhold 

 

 

 maj, hvorefter medicinmodulet i Bosted System forventes taget i anven-

delse. For nuværende anvendes medicinskemaer for hver enkelt beboer, 

hvilket opbevares på x–drevet. Tilsynet modtog på dagen en kopi af et 

medicinskema, som indeholder relevante oplysninger om borgeren, her-

under navn, cpr-nummer, dato for ordination, ordinerende læge, behand-

lingsindikation, hyppigste bivirkninger, præparatnavn samt 

dispenseringsform. 

 

Der er to medicinansvarlige medarbejdere på Engen, som doserer medicin 

for ca. 2 uger af gangen. Medicinen doseres i medarbejdernes rådigheds-

værelse, hvor også medicinen opbevares pt. De unges medicin opbevares 

opdelt i kasser med navn og cpr-nummer. Der anvendes doseringsæsker 

og kvitteres for udlevering i en medicinmappe. Al medicin inklusiv hånd-

købsmedicin er lægeordineret. Doseret medicin opbevares normalt i med-

arbejdernes fælleskontor, hvor der er et aflåst medicinskab, men låsen 

fungerer aktuelt ikke. 

 

Tilsynet fik kopi af seneste medicininstruks fra januar 2011, som imidlertid 

ikke var i overensstemmelse med medicininstruks, som sidder i afdelin-

gens medicinmappe, der er fra 2009.  Medicininstruksen beskriver hele 

processen omkring håndtering af medicin fra ordination til endelig bort-

skaffelse, med undtagelse af en procedure for videregivelse af medicinor-

dination, fx ved indlæggelse på eller udskrivning fra sygehus. 

 

Utilsigtede  

hændelser 

Utilsigtede hændelser beskrives alene i medicininstruksen i forbindelse 

med fejlmedicinering (forkert dosis, forkert person eller forkert tidspunkt) 

eller i forbindelse med forglemmelse. Medarbejderne er ansvarlige for at 

registrere den utilsigtede hændelse på et fælleskema i medarbejderkonto-

ret, som den medicinansvarlige herefter indberetter til DPSD.dk (Dansk 

Patient SikkerhedsDatabase). Der foreligger ikke en procedure for utilsig-

tede hændelser i forbindelse med sektorovergange, uheld og infektioner. 

 

 

 

Organisatoriske forhold 

 

 

Antal  

medarbejdere 

Der er ansat 7 socialfaglige medarbejdere, hvoraf fire er pædagoger, en so-

cial- og sundhedsassistent og to er ergoterapeuter. Foruden afdelingslede-

ren er der desuden ansat en afdelingskoordinator, en husmor på 25,5 timer 

samt to nattevagter.  

 

Afdeling Engen har samarbejde med Holmstrupgårds rådgivergruppe, som 

består af fem socialrådgivere og fem psykologer, som forestår rådgivning, 

supervision, sparring og undervisning af medarbejderne på Engen og hele 

Holmstrupgård. Psykolog samt afdelingsleder har et fælles behandlingsan-

svar for Engens unge. 

 

Arbejdsmiljø, 

supervision, 

vold og trusler 

 

Arbejdsmiljøet har været præget af en stor gennemstrømning i medarbej-

dergruppen og arbejdsbetingede sygemeldinger. Ifølge medarbejderrepræ-

sentanten beskrives det nuværende arbejdsmiljø som værende 

velfungerende med en synlig og handlekraftig afdelingsleder, som både har 
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Organisatoriske forhold 

 

 

blik for medarbejdernes trivsel og den konkrete opgaveløsning, samt en 

åben og anerkendende dialog medarbejderne imellem. 

Der er løbende enkelte unge med udadreagerende adfærd hvor medarbej-

dere trues og udsættes for vold. Disse registreres af de involverede og føl-

ges op af afdelingsleder samt fra maj 2013 af arbejdsmiljørepræsentant. 

Der har ikke har været sygemeldinger i forbindelse med disse. 

 

 

 


