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Anmeldt tilsyn ved Holmstrupgaard, Projektafdelingen, 
Agerskellet, Randers 
 
Udført af tilsynsteamet: Trine Birkemose og Camilla Rebekka 
Rask, den 29.09.2009. 
 
 
Indledning og formalia 
 
Den ungdomspsykiatriske institution Holmstrupgård er et specialise-
ret ungdomspsykiatrisk døgntilbud til unge op til 18 år, med mulighed 
for efterværn indtil 23 år. Tilbuddet drives efter Lov om Social Service § 67. 
 
Holmstrupgård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland. 
Behandlingen foregår i 4 boafdelinger på Holmstrupgård i Århus, en i Viborg, en ved Kjellerup 
samt på projektafdelingen, som er beliggende på forskellige adresser omkring Randers. Holm-
strupgård har ca. 60 unge i døgntilbud. Desuden drives skole og aktivitetstilbud. 
 
Dette tilsyn omhandlede Projektafdelingen, som udgøres af følgende underafdelinger:  
Ny Agerskellet, Gammel Agerskellet, Hinge og Fiskerhuset samt afdelingen i Paderup, som 
fungerer som akut modtagelse for Region Midt. 
Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget.  
 
Pårørende og beboerne var blevet skriftligt orienteret. Forud for tilsynsbesøget havde botilbud-
det fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, hvilket gav et godt grundlag for forarbejdet. 
 
Seneste tilsyn fandt sted den 16.04.09 og var uanmeldt. 
 
Deltagere i tilsynet 
 
Ledelsen: 

• Knud Byskov, forstander 
• Paw Pedersen, gruppeleder for Akutafdelingen i Paderup  
• Michel Tind, afdelingsleder for Projektafdelingen 
• Hans Boye, konstitueret gruppeleder i Fiskerhuset 
• Morten Dohn, gruppeleder for Gammel Agerskellet 
• Niels Kær Sørensen, gruppeleder for Ny Agerskellet 
• Jette Vestergaard, gruppeleder i Hinge. 

 
 
 

Dato 25-11-2009

Camilla Rebekka Rask

Tel. +45 8728 4028

Camilla.Rask@stab.rm.dk

1-51-73-29-07

Side 1



 
 

Side 2 

Medarbejdere: 
• Omsorgsassistent, TR, Gammel Agerskellet 
• Pædagog, Akutafdelingen Paderup 
• Pædagog, Ny Agerskellet  
• Omsorgsassistent, SR, Hinge 

 
 
Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet. 
SR er sikkerhedsrepræsentant, TR er tillidsrepræsentant. 
Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten 
 
Der var ikke nogle beboere/brugere og pårørende, som havde tilkendegivet, at de ønskede at 
deltage i interviews med tilsynsteamet. 
 
Program 
 
Kl. 09.00 – 10.00 Kaffe og rundvisning 
Kl. 10.00 – 11.30 Interview med ledelsen 
Kl. 11.30 – 12.00 Frokost 
Kl. 12.10 – 13.45 Interview med medarbejderne 
Kl. 14.15 –15.00 Opsamling og afslutning med ledelsen 
 
 
Tilsynets samlede vurdering 
 
Det er tilsynets opfattelse at de unge i projektafdelingen tilbydes en struktureret hverdag. Der 
arbejdes med observations- og funktionsbeskrivelser, pædagogiske planer og drejebøger, som 
styrende for den individualiserede indsats, som tilbydes de unge. 
 
Brugerinddragelsen er bestemt af de unges psykosociale funktionsniveau, og de unge inddra-
ges efter evne. Der arbejdes på at kvalificere efterværnsindsatsen. 
Indsatsen dokumenteres gennem Bosted System (Elektronisk journaliseringssystem) og der 
arbejdes på at observations- og funktionsbeskrivelser, pædagogiske handleplaner og drejebø-
ger gøres tilgængelige i Bosted. Magt søges forebygget gennem skærmning, en gennemsigtig 
struktur og hensigtsmæssige grupperinger af de unge. Procedurer i forhold til registrering og 
opfølgning følges. 
 
Der forefindes aktuelt ingen gældende medicininstruks på Projektafdelingen. Der har været 
gennemført sundhedssupervision og der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udforme en 
medicininstruks gældende for hele Holmstrupgård, og efterfølgende forestå implementeringen 
heraf. 
Der bør laves en samlet registrering af utilsigtede hændelser med henblik på forebyggelse af 
fej og vidensdeling. 
Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger til de fysiske og sundhedsmæssige rammer.  
 
Projektafdelingen er vokset fra få til ca. 60 faste medarbejdere samt et antal faste vikarer, 
psykolog og socialrådgiver på seks år, hvilket udfordrer afdelingens organisatoriske sammen-
hængskraft. 75% af medarbejdergruppen er ikke pædagogisk uddannet, hvilke blandt andet 
stiller krav til opøvelse af kompetencer i skriftlig dokumentation og kommunikation og en tæt 
og koordineret vidensdeling.  
 
Projektafdelingens omstændigheder giver særlige udfordringer i forhold til den metodiske til-
gang og pædagogiske indsats. Behandlingstilgangen er under udvikling og der arbejdes på at 
kvalificere indsatsen gennem intern kursusvirksomhed og den miljøterapeutiske tilgang.  



 
 

Side 3 

Med det formål at kvalificere de ydelser de unge i behandling modtager, vurderer tilsynet at 
disse forhold bør tildeles opmærksomhed med henblik på etablering af en faglig refleksiv kul-
tur. 
  
Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter 
 

• Hvilke vigtige skridt bør tages for at understøtte en faglig kultur, hvor medarbejdere og 
ledelse oparbejder en mere koordineret og refleksiv behandlingskultur til gavn for den 
behandlingsindsats, som ydes overfor de unge i behandling? 

• Hvilke vigtige skridt bør tages i relation til at kvalificere efterværnsindsatsen. 
 
 

Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 
Ledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målgruppe: 
Projektafdelingens målgruppe udgør en del af Holmstrupgårds målgruppe, 
som er unge med svære psykiatriske lidelser som skizofreni, depression, 
personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser samt unge med organisk 
betingede skader såsom ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder) og 
Aspergers Syndrom. Unge, som visiteres til en plads på en af projektafde-
lingens afdelinger, er tillige ofte kendetegnet ved at have en meget 
udadreagerende, antisocial eller selvskadende adfærd, og har brug for en 
tæt og opfølgende pædagogisk støtte i mindre enheder præget af en stram 
struktur, overskuelige rammer og en høj normering. Den øverste kontekst 
for Projektafdelingens målgruppe er således omfanget af den unges støtte-
behov. Unge som modtager behandling i en af projektafdelingens afdelin-
ger grupperes ikke efter enslydende diagnoser.  
 
Visitation/matchning, individuel plan og opfølgning. 
Holmstrupgårds souschef er ansvarlig for visitationen til projektafdelingen, 
bistået af afdelingslederen, og den tværgående psykolog og socialrådgiver. 
Ved nyindskrivninger er det som oftest Paderup afdelingen som modtager 
den unge og udfærdiger den initiale plan. Den unge overføres til en af af-
delingerne under projektafdelingen, andre afdelinger under Holmstrupgård 
eller et egnet tilbud i andet regi, når de er klare hertil og når der er plads. 
Den individuelle plan benævnes pædagogisk handleplan.  
Der modtages som udgangspunkt kommunale handleplaner, psykologiske 
undersøgelser og psykiatriske epikriser på de unge før indskrivning. Ind-
sendt sagsmateriale suppleres med observations- og funktionsbeskrivelser 
af de unges fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsniveau, som 
danner udgangspunkt for den pædagogiske handleplan. I den pædagogiske 
handleplan præciseres delmål og fokusområder for den pædagogiske ind-
sats og kontinuerlige evaluering.  
 
Den pædagogiske handleplan suppleres med såkaldte individuelle ”dreje-
bøger” for de unge, som fx kan indeholde pædagogiske anbefalinger i for-
hold til skole, medicingivning, og samvær. Den pædagogiske handleplan 
udmøntes ligeledes i deltaljerede ugeplaner for den unge, som hænges op 
på informationstavler i afdelingerne og på de unges værelser.  
Der afholdes et opfølgningsmøde tre måneder efter indskrivning med den 
unge, hvor den pædagogiske handleplan, den kommunale handleplan og 
den pædagogiske drejebog afstemmes. 
 



 
 

Side 4 

Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

Der udformes nye observations- og funktionsbeskrivelser og pædagogiske 
handleplan på de unge en gang årligt. Disse danner udgangspunktet for de 
statusmøder, der afholdes med anbringende kommune.  
 
Bosted System (Elektronisk Journaliseringssystem) anvendes endnu ikke til 
journalisering af de pædagogiske handleplaner. Der er et fælles drev, hvor 
observations- og funktionsbeskrivelser, pædagogiske handleplaner, dreje-
bøger ect. opbevares. Der printes kopier til de unges journalmappe. To af-
delinger deltager i Projekt Bosted medblik på at kunne anvende Bostedsy-
stemet fremadrettet. Der er i denne forbindelse planer om at indskanne de 
pædagogiske handleplaner. 
  
Hver ung har en aftalemappe på personalekontoret, hvor alle gældende 
aftaler med den unge er sat ind. Aftalerne afspejler den pædagogiske 
handleplan og de mål, der arbejdes med.   
 
Bosted System anvendes udelukkende til dagbogsnotater samt til beskeder 
medarbejderne imellem. 
 
Brugerinddragelse: 
Omfanget af brugerinddragelsen er bestemt at den unges psykosociale 
funktionsniveau, men som udgangspunkt tilstræbes det at de unge delta-
ger i status- og opfølgningsmøder i det omfang de magter. Desuden ses en 
tæt og løbende dialog med den unge om de særlige individuelle og relatio-
nelle udfordringer de møder i hverdagen som bærende for behandlingen. 
 
Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: 
Forstanderen fremhæver at den pædagogiske tilgang er under udvikling og 
at der arbejdes på at kvalificere indsatsen primært gennem intern kursus-
virksomhed i den miljøterapeutiske tilgang. Ifølge forstanderen ses den 
miljøterapeutiske tilgang dog allerede udmøntet på de enkelte afdelinger i 
forskellige variationer. Fællesnævneren er at de unges udfoldelse af prakti-
ske og sociale færdigheder understøttes på afdelingerne gennem stramt 
strukturerede dagsprogrammer, der indeholder faste aktiviteter omkring fx 
madlavning, rengøring, skole og beskæftigelsesaktiviteter. Der lægges 
vægt på at personalet er forudsigelige, tydelige og vedholdende i deres 
kravsætning, og at kravene udtrykkes på en enkel, klar og forståelig måde.  
 
Der arbejdes aktuelt på en håndbog i afdelingen Gammel Agerskellet, hvor 
hver enkel struktureret aktivitet med de unge begrundes på skrift. Dette 
med henblik på at skabe gennemsigtighed over for de unge og samtidig 
skabe konsensus i personalegruppen om tilgangen til de unge.  
 
Hinge anvender tillige en konsekvenspædagogisk tilgang som styreredskab 
i behandlingen. Her opereres med trinindplaceringer, hvor de unge inddeles 
med udgangspunkt i omfanget af deres støttebehov. Trinindplaceringen 
evalueres hver 14. dag med henblik på eventuel justering. Den anerken-
dende og ressourcefokuserende tilgang nævnes i denne forbindelse som en 
metode, der tages i anvendelse til løbende at fremme positive adfærdsfor-
mer og virksomme pædagogiske aktiviteter i behandlingen.  
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Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

Behandlingstilgangen drøftes kontinuerligt med socialrådgiver og psykolog, 
som deltager på personalemøder hver fjortende dag. Der afholdes overlap 
imellem personalet 2 gange dagligt på samtlige afdelinger.  
 
Udviklingstendenser:  
Udslusning og efterværn, der understøtter de unges forsatte udvikling og 
hjælpebehov, ønskes kvalificeret. Udfordringen er at der mangler bo- og 
behandlingstilbud til de unge ved udskrivning. For de flestes unges ved-
kommende gælder, at de flytter i egen bolig og tildeles bostøtte fra kom-
munen. Sidstnævnte indebærer at de unge skal forholde sig til nye voksne 
og opbygge en ny relation. Erfaringen er at det er en tidskrævende og ofte 
flerårig proces at opbygge en bæredygtig relation, som fremmer den unges 
udvikling. Skift i personer tilknyttet den unge vurderes derfor som ud-
gangspunkt ikke som værende hensigtsmæssig. Ambitionen er derfor at de 
unge tildeles timer til efterværn ved udskrivning. Nogle kommuner stiller 
sig positivt hertil og der er allerede nogle gode erfaringer med sådanne ef-
terværns konstruktioner  
 

Medarbejdere Kerneydelsen: 
Kerneydelsen beskrives ikke enslydende fra medarbejderside.  
På den enes side beskrives målet med behandlingen at få de unge ind i en 
”normalitet”, hvor de har opnået kompetencer til at indgå i et arbejdsfor-
hold, kan stifte familie og bo selvstændigt. Andre medarbejdere beskriver 
målet med behandlingen, som at møde de unge der hvor de er, og under-
støtte en udvikling som gør dem i stand til at acceptere deres handicaps og 
udvikle redskaber til at håndtere disse. Qua de unges svære og ofte multi-
facetterede lidelser er det ofte nødvendig at prioritere i hvilke pædagogiske 
mål, der kan realiseres indenfor den berammede behandlingstid, hvorfor 
der også efter endt behandling satses på ophold på tilbud indenfor normal-
området.  
 
Individuel plan og opfølgning: 
Medarbejderne fortæller samstemmende med ledelsen om arbejdet med de 
individuelle planer, drejebøger og opfølgning og tilføjer at i de i opstilling af 
mål i den pædagogiske plan, forsøger at presse de unge lidt med henblik 
på at fremme den fortsatte udvikling. Det fremhæves at de pædagogiske 
planer i forbindelse med udfærdigelse drøftes på personalemøderne (på 
nogle afdelinger teammøder) med henblik på at skabe sammenhæng mel-
lem de mål, der opstilles for det pædagogiske arbejde, og det der faktisk 
gøres med de unge. De pædagogiske handleplaner justeres en gang årligt, 
hvorimod de pædagogiske drejebøger justeres dagligt.   
 
Brugerinddragelse: Der er forskellig praksis i forhold til brugerinddragelsen. 
På gammel Agerskellet er brugerinddragelsen en udfordring, da brugerne 
kun, ifølge medarbejderne, kan forholde sig til hvordan det går i dag. Her 
bliver de vigtigste spørgsmål derfor for medarbejderne, hvad der er det 
vigtigste er at fokusere på lige og formidle det til brugerne, og spørge om 
de har noget at tilføje. Nogle steder gennemføres ugesamtaler med de un-
ge i forbindelse med at kontaktpersonerne er på vagt. På Ny Agerskellet 
kommer de unge selv med fokusområderne til de pædagogiske handlepla-
ner. På Hinge opereres der med gradueret brugerinddragelse i tilknytning 
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Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

til den konsekvenspædagogiske tilgang, som udmøntes i trinindplaceringer. 
 
Metodisk/ pædagogisk tilgang og omsætning: 
I lighed med ledelsen fortæller medarbejderne, at projektafdelingen arbej-
der på at blive et tilbud funderet på en miljøterapeutisk tilgang. Tilgangen 
faciliteres gennem supervision, uddannelsesdage og personaledage. Desu-
den nævner nogle medarbejdere at den relationspædagogiske og anerken-
dende tilgang ligeligt anvendes i behandlingen af de unge. 
Det tilstræbes at gøre de unge bærere af kulturen, ved at involvere dem i 
baggrunden og målet for den daglige struktur, aktiviteterne i tilknytning 
hertil, samt i spillereglerne for det sociale samvær, så de unge oplever me-
ning og sammenhæng. Det stiller samtidig store krav til personalet i for-
hold til at være konsekvente, ordholdende og troværdige rollemodeller. Det 
tilstræbes at de unge konsekvent roses, når de udviser omsorg for hinan-
den og hjælper hinanden i hverdagen, ligesom der tages udgangspunkt i 
det, de unge er gode til med henblik på at understøtte de unges personlige 
og faglige kompetencer og ”samle” på de gode oplevelser. 
 

 
 
 
Den generelle faglige indsats 
 
Beboere/pårørende – samarbejde og inddragelse 
 
Ledelsen 
 
 
 
 

Beboersamarbejde – beboerråd, husmøder: 
På nogle afdelinger under projektafdelingen afholdes ugentlige beboermø-
der, på andre afdelinger giver dette ikke mening på grund af brugernes be-
lastede psyko-sociale funktionsniveau. 
 
Holmstrupgård har et elevråd med fire elevrådsrepræsentanter. Der er in-
gen repræsentanter fra projektafdelingen i elevrådet.  
 
Pårørendesamarbejde – generelt, pårørenderåd: 
To forældrerepræsentanter fra projektafdelingen deltager i forældrerådet 
under Holmstrupgård. Ledelsen oplyser at forældrekontakten i projektafde-
lingen ofte er mindre end på de øvrige afdelinger på Holmstrupgård og at 
forældrene ”ikke blander sig ret meget”. Generelt tilstræbes et højt infor-
mationsniveau til forældrene, blandt andet gennem forældredeltagelse ved 
indskrivningsmødet (eller senest en måned efter indskrivning) og tilbud om 
psykologsamtaler for forældrene fx om, hvordan de kan få hverdagen til at 
fungere, når den unge er hjemme på besøg. Der tilbydes også psykolog-
hjælp til andre problemstillinger, der opleves som forstyrrende for en god 
relation mellem den unge og dennes forældre.  
 

 
 
Den generelle faglige indsats 
 
Magtanvendelser og håndtering af klager 
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Ledelsen 
 
 
 
 

Magtanvendelser: 
Magtanvendelser søges i videst muligt omfang undgået. Ved selvskadende 
adfærd, som ikke kan forhindres gennem pædagogisk intervention, anven-
des magt. Hensigtsmæssige grupperinger, indgående kendskab til den un-
ge, en gennemsigtig og stram struktur, systematisk skærmning samt an-
sættelse af personale, som fysisk signalerer, at de ikke er til at flytte, og 
som kan blive stående i svære konflikter, bidrager til konfliktreduktion. Der 
ses en tendens til at magtanvendelser særligt forekommer ved nyindskriv-
ninger, i særligt tilspidsede kravsituationer, når de unge fylder 18 år og er 
blevet personmyndige, og når de unge går fra en domsanbringelse til en 
frivillig anbringelse. 
 
Samtlige magtanvendelser gennemgås samme dag til overlap, ligesom de 
drøftes på personalemøderne. Forstanderen ser alle registreringer af magt-
anvendelserne, og medgiver sine kommentarer. Den kontinuerlige videns-
deling fremhæves som vigtig og som en forudsætning for at opnå viden om 
hvilke tilgange/ gode strategier, som er mest virksomme overfor den unge, 
når det gælder om at undgå magt.    
 
Klager: Der har ikke været nogen klager. Det nævnes i denne forbindelse 
at personalet har været udsat for at nogle forældre har været meget ud-
skældende (verbalt krænkende) overfor personalet. Der har ligeledes væ-
ret fremsat trusler fra forældre. Dette tages meget alvorligt, både hvad an-
går omsorg for det implicerede personale og i tilrettelæggelsen af fremad-
rettede samarbejdsformer med de involverede forældre, så trusler undgås 
og behandlingen af den unge understøttes. 
 

Medarbejdere 
 
 

Medarbejderne oplyser, at de er bekendt med gældende regler og doku-
mentationsprocedurer i forhold til magtanvendelser.  

 
Den generelle faglige indsats 
 
Beboernes økonomi 
 
Ledelse 
Medarbejdere 

De unge får hjælp til håndtering af økonomien, hvis de ønsker det eller har 
brug for det af deres kontaktperson. Nogle unge får sat deres tøj og lom-
mepenge ind på en konto, mens andre har VISA kort. De unge kan ligeledes 
optjene arbejdsdusør, som føres i skema og efterfølgende indsættes på den 
unges konto. 
 

 
Den generelle faglige indsats 
 
Tilsynets 
Bemærkninger 
 

Det er tilsynets opfattelse af de unge i projektafdelingen tilbydes en struk-
tureret hverdag. Der arbejdes med observations-og funktions-beskrivelser, 
pædagogiske planer og drejebøger, som styrende for den individualiserede 
indsats, som tilbydes de unge. Der arbejdes på at kvalificere efterværns 
indsatsen. 
Den metodiske tilgang er under udvikling og der arbejdes på at kvalificere 
indsatsen gennem intern kursusvirksomhed og den miljøterapeutiske til-
gang.  
Brugerinddragelsen er bestemt af de unges psykosociale funktionsniveau, 
og de unge inddrages efter evne. 



 
 

Side 8 

Indsatsen dokumenteres gennem Bosted System (Elektronisk journalise-
ringssystem) og der arbejdes på at observations- og funktionsbeskrivelser, 
pædagogiske handleplaner og drejebøger gøres tilgængelige i Bosted. Magt 
søges forebygget gennem skærmning, en gennemsigtig struktur og hen-
sigtsmæssige grupperinger af de unge. Procedurer i forhold til registrering 
og opfølgning følges. 
 

 
 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Bygninger og udenomsarealer 
 
Rundvisning/ 
Tilsynets beskri-
velse 
 

Tilsynet blev vist rundt på afdelingerne Ny Agerskellet og Gammel Agerskel-
let, som ligger i forlængelse af hinanden i en lejet et plans bolig i udkanten 
af Randers. På hver afdeling er værelsesgange med fire værelser og to ba-
deværelser/toiletter til de unge. Derudover er der i hver afdeling en fælles 
opholdsstue og køkken, hvor de unge og medarbejderne tilbereder måltider 
sammen. På begge afdelinger er der ligeledes et fælleskontor, et vagtværel-
se, et vaskerum og depot og et gruppelederkontor med konferencefacilite-
ter. Afdelingslederen for Projektafdelingen har kontor i Gammel Agerskellet, 
hvor også tilknyttet socialrådgiver og psykolog deler et kontor. Kontoret til 
den administrative medarbejder er placeret i forlængelse af afdelingsleder-
kontoret.  
 

Ledelse 
 

Afdelingen påtænkes renoveret i 2010. I forbindelse med nyansættelse af 
socialrådgiver inddrages møderum i Ny Agerskellet til kontor. 
 

 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Hygiejne 
 
Ledelse 
 

Rengøringsopgaverne er fordelt blandt medarbejdere, inklusive nattevag-
terne. De unge rengør deres værelser en gang ugentligt med støtte fra per-
sonalet. Der ydes desuden individuel støtte til de unges personlige hygiejne. 
Sidstnævnte indgår ofte som et delmål i den pædagogiske plan. 
 

 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Medicinadministration 
 
Ledelse og 
medarbejdere 
 

Der har været sundhedssupervision ved ekstern konsulent og der er nedsat 
en arbejdsgruppe, som består af de medicinansvarlige på hver afdeling, en 
fysioterapeut og en sygeplejerske. Sidstnævnte er ansvarlige for udform-
ningen af den endelige medicininstruks og den efterfølgende implemente-
ring. Der planlægges gennemført medicinkurser, som eksklusivt retter sig 
mod personalet på Holmstrupgård, så kurset tilgodeser korrekt medicin-
håndtering og undervisning i de særlige præparater, som de unge primært 
ordineres. Det fremhæves, at det kan være vanskeligt at rekruttere læge-
sagkyndige undervisere. 
 
I projektafdelingen er der en medicinansvarlig på hver afdeling. Pågældende 
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De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Medicinadministration 
 

dispenserer de unges medicin i dosisæsker med Cpr. nr. og navn. De unges 
medicinlister med dosisangivelse og udleveringsinterval er tilgængelige i de 
unges Journalmapper. Kontaktpersonerne forestår i samråd med den medi-
cinansvarlige den løbende revision heraf. Ved medicinændringer medgiver 
psykiateren ny ordination. Dosisstørrelse kontrolleres ved udlevering til de 
unge. Det påses at medicinen gives og personalet kvitterer for udlevering af 
medicinen. Utilsigtede hændelser registres på elektronisk skema, og frem-
sendes til afdelingsleder og forstander. Fejl forekommer sjældent, og hvis 
dette sker handler det primært om, at personalet har glemt at udlevere 
medicin til en ung. Der laves ikke en samlet registrering af fejl med henblik 
på forebyggelse af fejl og vidensdeling. 
  

 
 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Rygning, alkohol- og stofmisbrug 
 
Ledelse 
 

Der kan ryges udenfor, og der arbejdes kontinuerligt på at begrænse de 
unges cigaretforbrug. Unge, som ønsker at stoppe med at ryge tilbydes ry-
gestopkurser. Der er nul tolerance overfor alkohol og stoffer på samtlige 
afdelinger. På Hinge arbejdes med ”forebyggende” urinprøvescreeninger en 
gang ugentlig med henblik på at forhindre stofindtag. Nogle unge har tidli-
gere indtaget hash og amfetamin. Aktuelt er der ingen problemer i relation 
til stofindtag på samtlige afdelinger under Projektafdelingen, og det samme 
gør sig gældende i forhold til alkohol. 
   

 
 
 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Tilsynets 
bemærkninger 
 

Der forefindes aktuelt ingen gældende medicininstruks på Projektafdelin-
gen. Der har været gennemført sundhedssupervision og der er nedsat en 
arbejdsgruppe, som skal udforme en medicininstruks gældende for hele 
Holmstrupgård, og efterfølgende forestå implementeringen heraf. 
Der bør laves en samlet registrering af utilsigtede hændelser med henblik 
på forebyggelse af fejl og vidensdeling. 
Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger til de fysiske og sundheds-
mæssige rammer.  
 

 
 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Generelt, normering, rekruttering 
 
Ledelse 
 

Projektafdelingen har haft en eksplosiv vækst inden for de sidste seks år 
gående fra få til 60 faste medarbejdere og et antal vikarer samt psykolog 
og socialrådgiver. Langt størstedelen af personalet, både på afdelings-
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Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Generelt, normering, rekruttering 
 

gruppeleder og medarbejderniveau er ikke pædagogisk uddannet persona-
le. 75 % er ikke faglærte og 25% er faglærte. Det har været vanskeligt at 
rekruttere pædagoger, selvom rekrutteringsvanskelighederne på det sene-
ste er minimeret. Ved ansættelse af ikke ufaglært arbejdskraft lægges 
vægt på personlighed og erfaring. For nuværende tæller de ufaglærte, fx 
håndværker, fittness- instruktører og eventmagere. Ledelsen ser en opga-
ve i, at der er tilstrækkelige pædagogiske kompetencer til at understøtte 
dokumentationsrutinerne. Samtidig fremhæver de også vigtigheden af, at 
andre kompetencer foruden de pædagogiske kompetencer, er til stede i 
personalegruppen. 
Ikke faglært personale opfordres til kursusdeltagelse eller til at påbegynde 
en uddannelse som pædagoger. 
Det er som udgangspunkt nemt at fastholde personale, og personaleud-
skiftningen er lav. Der er ansat en del vikarer til tidsbestemte opgaver. 
Samtidig åbner dette mulighed for, at vikarernes kompetencer kan vurde-
res med henblik på evt. senere fastansættelse. Der er et ønske om at an-
sættelse af sundhedsfagligt personale prioriteres på Hinge. 
 

Medarbejdere 
 

Medarbejdere fremhæver på den ene side at sammensætningen af ufag-
lært og faglært personale er en fordel, særligt taget målgruppen i betragt-
ning, som kræver en særlig ” psyke”. På den anden side efterspørges mere 
faglært personale med henblik på at styrke den fagpædagogiske tilgang. 
  

 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Faglig udvikling 
 
Medarbejdere Medarbejdergruppen ytrer ønske om at blive bedre uddannelsesmæssigt 

rustet. Særligt peger de på ønske om en løbende evaluering af behand-
lingsindsatsen, hvor det undersøges om projektafdelingens koncepter er i 
overensstemmelse med de kompetencer, de unge bør erhverve sig for at 
kunne møde samfundets udfordringer. Samtidig ville en løbende evaluering 
bidrage til at fastholde af viden og generering af ny på baggrund af tidlige-
re erfaringer. En medarbejderrepræsentant fremhæver ønske om at kunne 
benytte hinanden ved at stille sig nysgerrigt og refleksivt i forhold til egen 
og andres praksis. 
Der efterspørges lydhørhed i forhold til ovennævnte fra ledelsens side, fx 
gennem ansættelse af en formidlingsmedarbejder. 
Der sættes mange ideer og skibe i søen både fra ledelse- og medarbejder-
niveau, men det savnes, at der løbende følges op på nye tiltag i forhold til 
hvem, hvad og hvornår, så nye tiltag får reel og synlig effekt i hverdagen. 
Den manglende opfølgning svækker ifølge medarbejderrepræsentanterne 
”demokratifornemmelsen” og troen, på at det kan betale sig at engagere 
sig. 
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Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Arbejdsmiljø og samarbejde internt 
 
Ledelse 
 

Det gældende arbejdstidsaftale beskrives som værende af væsentlig be-
tydning for den interne trivsel i medarbejdergruppen, da det betyder at 
medarbejdergruppen gennemsnitligt er på vagt to gange ugentligt. Der er 
en stor omsorg i personalegruppen, og ifølge ledelsen er der en kerne af 
medarbejdere, hvorfra der går ”en stråle” til nye medarbejdere. Der har  
været en tendens til at rekruttere gruppeledere fra interne række og faste 
medarbejdere fra vikarpuljen, som har vist sig i stand til at ”kunne tage 
fra”. Bagdelen har været at det er blevet lidt ”logeagtigt”, og medarbejder-
gruppen har lukket sig om sig selv. Ledelsen oplyser at vakante stillinger 
nu i højere grad søges besat af eksterne ansøgere. 
 
Generelt er projektafdelingen meget optaget af kommunikation. Medarbej-
dergruppen er god til at løse de praktiske opgaver, men det kniber med 
den skriftlige dokumentation, som får afsmittende effekt på den interne 
kommunikation og koordination. 
 
Den eksplosive vækst i medarbejdergruppen og etablering af flere nye af-
delinger, senest Paderup afdelingen, har udfordret sammenhængskraften i 
Projektafdelingen, og der gøres overvejelser om hvordan ledelsen bedst 
bedriver ledelse. MED (Udvalget for medarbejderindflydelse og medbe-
stemmelse) er næsten blevet for stort, hvilket gør det svært at bære pro-
blemstillinger videre. Medarbejdersiden udfordrer løbende ledelsen, hvilket 
beskrives som en spændende proces.  
Der gennemføres Elektronisk APV efteråret 2009. I forbindelse med AKU ( 
arbejdsklimauundersøgelse) har der været rekrutteret konsulentbistand fra 
HR-afdelingen på en afdeling. 
 
Ledergruppen deltager på Regionens interne lederuddannelser og på VIA´s 
lederuddannelser.  
 

Medarbejdere 
 

Medarbejderrepræsentanterne beskriver det psykiske arbejdsmiljø som 
værende godt, præget af humor, sammenhold, tryghed, loyalitet, sjov og 
uforudsigelighed. Der en kultur for at kunne drøfte problemer med hinan-
den og kunne sparre med hinanden i svære situationer. Kombinationen af 
ufaglærte og faglærte medarbejdere menes at bidrage til skæve vinkler og 
forskellige roller i forhold til de unge. 
Sikkerheds- og tillidsrepræsentanten fremhæver at samarbejdet med ledel-
sen som udgangspunkt er godt, men der er et ønske om at samarbejde i 
relation til ansættelse af nye medarbejdere forbedres, og at de fagretslige 
krav i overensstemmelse med den gældende lokalaftale følges. Desuden 
fremsættes et ønske om at medarbejdersiden i højere grad afspejles i HMU 
referaterne. Der har været drøftelse i forhold til definitionen af tjenstlige 
samtaler, som ifølge sikkerheds- og tillidsrepræsentanten kræver en nær-
mere afklaring for at imødegå misforståelser og utryghed i medarbejder-
gruppen. 
  

 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Tilsynets be-
mærkninger 

Projektafdelingen er vokset fra få til 60 medarbejdere og et antal faste vi-
karer samt psykolog og socialrådgivere på seks år, hvilket udfordrer afde-
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Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
 lingens organisatoriske sammenhængskræft. 75% af medarbejdergruppen 

er ikke pædagogisk uddannet, hvilke blandt andet stiller krav til opøvelse 
af kompetencer i skriftlig dokumentation og kommunikation samt en tæt 
og koordineret vidensdeling.  
 
Det tilsynets opfattelse at ovennævnte forhold bør tildeles særlig opmærk-
somhed med henblik på etablering af en faglig kultur, der kvalificerer de 
ydelser, som tilbydes de unge i behandling. 
 

 
 
 
 
 
 


