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Holmstrupgård 

Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 

 

Tlf.:   7847 8600  

E-mail:  

mail@holmstrupgaard.dk 

 

Forstander:  Knud Byskov 

Souschef og chefpsykolog: Birte Lausch 

 

Holmstrupgård er et døgntilbud med dag- 

og døgnbehandling for unge fra 14 år. De 

unge (kan have) har svære psykiatriske li-

delser af skizofren karakter, spise- eller 

personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske 

vanskeligheder eller kontaktvanskelighe-

der.  

 

Afdelinger 

 

Boafdeling Pilen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære psykiatriske 

lidelser af f.eks. skizofren karakter, depressioner 

m.v. 

Boafdeling Kvisten, 8 pladser 

Unge med organisk betingede skader, der for-

trinsvis kommer til udtryk som kontaktsvaghed 

f.eks. Aspergers syndrom, og som derfor har 

behov for megen struktur i dagligdagen. 

 

Boafdeling Engen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære personlig-

hedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. 

Boafdeling Lunden, 8 pladser  

Unge med organisk betingede skader, der for-

trinsvis kommer til udtryk som opmærksom-

hedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette og socia-

le vanskeligheder, og som derfor har behov for 

Afdelingsledere 

 

Bodil Sidelmann Christensen 
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Camilla Rebekka Rask 

Tel. +45 7841 0191 
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megen struktur i dagligdagen. 

 

Boafdeling Thorning, 8 pladser 

Normalt begavede unge med forskellige psykia-

triske problemstillinger, som ikke har en 

udadreagerende adfærd. 

 

Boafdeling Hinge, 6 pladser 

Unge, som hører til Holmstrupgårds målgruppe, 

men har behov at bo i et mindre miljø med tæt 

voksenkontakt. Afdelingen lukker med udgan-

gen af november 2012. 

 

Bogruppen- Udslusning og Efterværn 

Efter ophold på Holmstrupgård eller en anden 

institution kan Bogruppen tilbyde  udslusning og 

efterværn som kan finde sted på Appolon, Phø-

nix, Flekshuset eller i egen bolig. Unge kan også 

komme direkte fra hjemmet. Der er i forbindelse 

med Bogruppen etableret et værested Athena. 

Der er intern skole og dagtilbud på Holmstrup-

gård. 

 

 

 

Pelle Falsberg 

 

 

 

 

Klaus Marstrand Nielsen 

 

 

 

 

 

Poul Dearmann  

Center for Børn, Unge og Specialrådgivning 

Tingvej 15, 3. sal, 8800 Viborg 

 

E-mail: cbus@ps.rm.dk 

 

 

 

 

Tidligere tilsyn 

Listen omfatter tilsyn fra 2009 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på www.tilsyn.rm.dk 

Tilsynene udføres i henhold til ”Vejledning til tilsyn på det sociale område”, som er godkendt af 

Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på www.tilsyn.rm.dk 

2011 2010 2009 

Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt 

27.11.2011 

Lunden 

22.3.2011 

Hinge 

20.5.2010 

Hinge 

22.4.2010 

Pilen 

29.9.2009 

Projektafdelingen 

16.4.2009 

Kvisten 

Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var følgende opmærksomheds-

punkter: 

 Dokumentation: Ledelsen skal tilse at personfølsomme oplysninger, herunder individu-

elle planer, opbevares efter gældende lovgivning 

 Medicinhåndtering: Det skal altid være den seneste opdaterede medicininstruks, som er 

tilgængelig 

Der er ikke modtaget kopi af handleplan for opmærksomhedspunkterne. Under det nuværende 

tilsynsbesøg oplyste souschefen at tilbuddet aktuelt er i gang med at lægge alle personføl-

somme oplysninger, herunder de individuelle planer, ind i Bosted System og afvikle lokale 

drev, således at gældende lovgivning følges. Medicininstruksen var i forbindelse med rundgan-

gen tilgængelig i forbindelse med medicinskabene både på Pilen og kvisten. 
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Tilsynets fo-

kusområder  

Dette tilsyn havde fokus på: 

 Målgruppe og belægning 

 Aktuelle organisatoriske udfordringer 

 Den pædagogiske og behandlingsmæssige tilgang og metode 

 Pædagogiske tiltag som understøtter og udvikler børnene/de unges: 

 sundhed, trivsel og seksualitet 

 skolegang, fritid og netværk 

 beskyttelse, ligebehandling og kompensation 

 kontakt, stabile relationer til voksne og kontinuitet 

 forberedelse til et selvstændigt voksenliv 

hvilket er forhold, som er nævnt i Servicelovens formålsparagraf (§46), i til-

synets formålsparagraf (§148a) samt i FNs børnekonvention. 

 

 Magtanvendelse 

 Medicinhåndtering 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 

Tilsynets me-

tode  

Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere 

tilsynsrapporter, informationer i ESDH(elektronisk sags- og dokumenthåndte-

ringssystem) og på tilbuddets hjemmeside.  

 

Under tilsynet blev følgende dokumenter udleveret: 

 Medicinhåndtering januar 2011 

 Opsamling på ”Kvalitetssikring og egenkontrol” på Pilen 

 Miljøterapien på Pilen - den miljøterapeutiske grundstruktur og be-

handlingsmæssige tænkning og praksis på Pilen 2011 

 Mail fra Kvalitetsafdeling om ”afdelinger oprettet i UTH-databasen” fra 

den 26. april 2012. 

 

Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet:  

Afdelingsleder Bodil Sidelmann Christensen  

Souschef Birte Lausch, medvirkede kun ved opsamlingen  

Ergoterapeut, Pilen   

Social- og sundhedsassistent, Kvisten 

 

Medarbejderrepræsentanterne var udvalgt af ledelsen. 

Beboerrepræsentanter blev ikke interviewet i forbindelse med tilsynet. 

Medarbejdernes navne er kendt af tilsynsteamet, men udelades i den endeli-

ge rapport. 

 

Tilsynet fik en rundvisning på Pilen og Kvisten 

 

Tilsynet ankom kl.10.00 og forlod tilbuddet igen kl.12.30. Tilsynet blev plan-

lagt sammen med afdelingsleder Bodil Sidelmann Christensen  

Afslutningsvist fik Souschef Birte Lausch en tilbagemelding af tilsynet.  

 

Tilsynet er 

udført af 

Trine K. Birkemose 

Tilsynskonsulent 

Tlf.: 7841 0193 

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

Camilla Rebekka Rask 

Tilsynskonsulent 

Tlf.:  7841 0191 

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

 

Tilsynets samlede  

vurdering 

 

Der er god efterspørgsel på afdeling Pilen og Kvisten, som har fuld be-

lægning. Kvisten én enkelt overbelægning.  

 

For hele Holmstrupgård gælder at der udarbejdet en ny organisations-
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struktur som fremadrettet skønnes at imødegå den aktuelle kommunale 

efterspørgsel. Flere eksterne afdelinger er blevet afviklet indenfor det 

seneste år, blandt andet i Randers og Hinge afvikles med udgangen af 

november 2012. Ambitionen er at fremme en nær geografisk sammen-

hæng mellem tilbuddets interne skole og døgnafdeling samtidig med, at 

der indgås partnerskaber med kommuner om dagtilbud og efterværn. 

VISO opgaver og specialiserede konsulentydelser prioriteres, og planen 

er at oprette en afdeling med særligt fokus på vidensdeling og metode-

udvikling. På trods af organisationsændringer beskrives det psykiske 

arbejdsmiljø som værende godt, præget af en høj faglighed, indflydelse 

på opgaveløsningen og en omsorgsfuld og anerkendende omgangstone. 

 

Tilsynet vurderer at den pædagogiske/behandlingsmæssige indsats, 

som hviler på miljøterapeutisk grundstruktur baseret på en psykody-

namisk og udviklingspsykologisk tankegang, understøtter udvikling in-

denfor 1) sundhed og trivsel 2) skolegang, fritid og netværk 3) beskyt-

telse, ligebehandling og kompensation 4) kontinuitet og stabile relatio-

ner og 5) forberedelse til et voksenliv. Der tages udgangspunkt i en in-

dividualiseret indsats i en struktureret og genkendelig hverdag. Der er 

sammenhæng mellem ledelsens intention og retning for indsatsen og 

medarbejdernes udsagn om den pædagogiske indsats. Der sikres sam-

menhæng, kontinuitet og koordination i indsatsen gennem en opgave-

understøttende mødestruktur, som både gavner de unges udvikling og 

medarbejdernes faglighed. 

 

Der har ikke fundet magtanvendelser sted på Kvisten og Pilen i 2012, 

hvilket tilsynet tilskriver afdelingernes behandlingsmæssige tilgang og 

indsats, som forebygger at konflikter eskalerer. Både medarbejdere og 

ledelse er bekendt med gældende lovgivning og registreringsforpligti-

gelser. 

 

Både Kvisten og Pilen har en sikker medicinhåndtering, med to medi-

cinansvarlige på hver afdeling. Der foreligger en medicininstruks som 

beskriver hele processen fra ordination til den endelige bortskaffelse, jf. 

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af lægemidler af den 30. 

juni 2006. Utilsigtede hændelser registreres og drøftes med henblik på 

fremadrettet læring, men indberettes ikke til Dansk Patient Database, 

jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 913 af 13/07/2010 om utilsigtede hæn-

delser. 

 

Afdelingerne Kvisten og Pilen fremstår hyggelige og ryddelige ved tilsy-

nets besøg, og menes at understøtte opgaveløsningen.  

 

Opmærksomheds- 

punkter 

 

 Tilbuddet skal indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patient 

database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 5 

 

 

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

observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. 

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

 

 

Status: målgruppe, belægning og organisatoriske udfordringer 

Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Belægning 

 

 

 

Organisatoriske 

udfordringer 

 

 

 

 

Målgruppen på Pilen er fortrinsvist unge med skizofreni, men aktuelt er der 

ligeledes tre kvindelige beboere som sammen med skizofreni-diagnosen lider 

af anoreksi. Kvisten udgøres fortsat af unge, som har en gennemgribende 

udviklingsforstyrrelse, fx Aspergers og atypisk autisme. Ved indflytning af en 

ung gøres overvejelser om, hvor pågældende bedst passer ind, fx bor der ak-

tuelt en beboer på Pilen, som både har diagnosen infantil autisme og lider af 

skizofreni. 

 

Der er fuld belægning på Pilen og Kvisten har én enkelt overbelægning. Der 

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

spektrum lidelser. 

 

Der er udarbejdet en ny organisationsstruktur, som fremadrettet skønnes at 

imødegå den aktuelle kommunale efterspørgsel. Helt konkret betyder den 

nye organisationsstruktur at eksterne afdelinger lukker ned, fx er projektaf-

delingerne i Randers lukket og afdeling Hinge afvikles primo november. Am-

bitionen er at fremme en nær geografisk sammenhæng mellem tilbuddets 

interne skole og døgnafdeling samtidig med, at der indgås partnerskaber med 

kommuner om dagtilbud og efterværn. VISO opgaver og specialiserede kon-

sulentydelser prioriteres, og planen er at oprette en afdeling med særligt fo-

kus på vidensdeling og metodeudvikling. 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang og metoder 

 

Den pædagogi-

ske tilgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordination af 

indsatsen 

 

 

 

 

 

Den pædagogiske tilgang hviler på en miljøterapeutisk grundstruktur baseret 

på en psykodynamisk og udviklingspsykologisk tankegang. Den miljøterapeu-

tiske praksis er forankret i en fast daglig og ugentlig struktur, hvor måltider, 

møder og andre aktiviteter forgår i en genkendelig og forudsigelig rytme. 

Samtidig giver strukturen mulighed for at aflæse den unges særlige vanske-

ligheder, 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 forståelse anvendes i det relatio-

nelle arbejde med den unge, hvor opmærksomheden særligt rettes mod 

mønstre eller forhold som ikke er blevet tilgodeset i den tidlige mor-far-barn 

relation. 

 

Koordination af indsatsen er indlagt i en mødestruktur som følger et fast rul 

over en fire ugers periode. Mødestrukturen er delt op i to strenge. Den ene 

streng tilgodeser behandlingen i forhold til de unge og består af en møde-

række som omfatter: kontaktpersonteammøder – teammøder – behandlings-

konferencer. Ved behandlingskonferencer og teammøder deltager både afde-

lingsleder/afdelingskoordinator, psykolog og evt. socialrådgiver. Alle kontakt-

personteam er selvorganiserende. Der er tilknyttet to kontaktpersoner pr. 
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Den generelle faglige indsats 

 

Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang og metoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed, trivsel 

og seksualitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolegang, fritid 

og netværk 

beskyttelse,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligebehandling 

og kompensati-

ung på Kvisten og Pilen. Formålet er at fremme koordination og kontinuitet til 

gavn for den faglige kvalitet i opgaveløsningen.  

 

Den anden streng tilgodeser medarbejderne og understøtter medarbejdernes 

kontinuerlige adgang til undervisning, supervision og personalemøder, som 

også planlægges indenfor et fire ugers rul.  

 

Foruden ovennævnte fire ugers rul arbejdes der med daglige overlap kl. 7.00, 

14.30 og 22.20, som understøtter en kontinuerlige vidensdeling til gavn for 

den unges behandling. 

 

 

Ledelse og medarbejdere fortæller at der generelt er fokus på sund mad og 

motion. Der serveres alsidig og grøn kost, og der er adgang til seks måltider 

dagligt. For nogen unge gælder at de ikke ønsker at spise morgenmad, bliver 

sultne i løbet af formiddagen og går i Brugsen og køber usunde madvarer. 

Der arbejdes løbende med at motivere de unge til ændring af ovennævnte 

adfærdsmønstre. Kosten er en særlig pædagogisk udfordring i forhold til den 

gruppe af anorektiske piger, der aktuelt opholder sig på Pilen. Der er i denne 

forbindelse indgået individuelle aftaler med dem hver især i et tæt samarbej-

de med Børn og unge psykiatrien i forhold til deres kostplaner. 

 

Flere af de unge indgår i kæreste relationer; også til hinanden. Aktuelt er der 

seks unge på Kvisten, som er i et forhold. Ved ugesamtaler med de unge ita-

lesættes både følelsesmæssige udfordringer og præventionsmuligheder. Der 

indgås aftaler på tværs af afdelingerne for at støtte de unge, og afdelingsre-

præsentanter deltager i fællessamtaler med de unge. Ifølge både ledelse og 

medarbejderrepræsentanterne er der en særlig opmærksomhed på at mod-

virke, at der sker seksuelle overgreb internt i ungegruppe. Der er mulighed 

for at indgå i samtaleforløb med psykolog, såfremt den unge har været udsat 

for seksuelle overgreb forud for anbringelse på Holmstrupgård. 

 

Der er mulighed for at færdiggøre 9. og 10. klasse på Holmstrupgårds interne 

skole. Der ligeledes tilknyttet en intern ungdomsskole – HOF Holmstrupgårds 

oplysningsforbund. Der tilbydes praktikforløb i nærområdet. Holmstrupgård 

har et stort praktiknetværk, som omfatter alt lige fra Bilka, SFO, tømmer-

værksted, musikbutik mv. Praktik-forløbet tilrettelægges i tæt samarbejde 

med den unge og tilpasses, så fx timetal er i overensstemmelse med den un-

ges formåen. Få unge tilbydes et internt praktikforløb i køkkenet på Holm-

strupgård, hvis der er et særligt behov for skærmning. 

 

De unge understøttes i at opbygge og fastholde et netværk med personer 

udenfor Holmstrupgård, og de har mulighed for at modtage besøg eller blive 

ledsaget eller kørt ud til deres netværk. Mange unge kommer lang vejs fra, 

og det kan være en udfordring at holde kontakten til gamle kammerater. Der 

samarbejdes tæt med forældre, som opfordres til at understøtte deres børn i 

at vedligeholde deres netværk, når de er hjemme ved forældrene på week-

end.  

 

Ligebehandlingen og kompensationen udmønter sig i en individualiseret til-

gang til hver ung, som støttes, hjælpes og kompenseres med udgangspunkt i 
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Den generelle faglige indsats 

 

Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang og metoder 

 

on 

 

 

Kontakt, stabile 

relationer til 

voksne og kon-

tinuitet 

 

 

 

Forberedelse til 

et selvstændigt 

voksenliv 

 

 

 

 

den unges behov og muligheder, hvilket stiller krav til fleksibilitet i forhold til 

den daglige struktur på afdelingen. 

 

Der fokuseres på at etablere virksomme, kontinuerlige og udviklingsunder-

støttende relationer til hver enkelt ung, som har to kontaktpersoner. Kon-

taktpersonerne samler og videregiver informationer i det daglige, skriver den 

individuelle plan og statusrapporten, deltager i møder med eksterne aktører 

og varetager samarbejdet med forældrene, så indsatsen koordineres til gavn 

for den enkelte unge. 

 

Udslusning tilrettelægges med udgangspunkt i den unges støttebehov og kan 

omfatte ophold i en udslusningsbolig, før den unge enten flytter i egen lejlig-

hed med støtte eller til et voksentilbud. Generelt forberedes de unge både på 

Holmstrupgård og i udslusningsboligerne på at tage mere ansvar, deltage i 

madlavning, medicinhåndtering, rengøring og tøjvask. Der arbejdes ligeledes 

med at de unge oparbejder strategier til håndtering af reduceret stemningsle-

je- fx hvad gør jeg når jeg har det skidt?  

 

Magtanvendelse 

 

Der har ikke været nogen magtanvendelser på Pilen og Kvisten i 2012, hvil-

ket både af medarbejderne og ledelsen tilskrives tilgangen til de unge. Forud-

sigelighed og en genkendelig struktur forebygger en udadrettet adfærd, der 

som oftest opstår når den unge ikke kan aflæse, hvad der foregår eller hvad 

der skal ske. Der arbejdes med ugeskemaer og social stories og med at stille 

krav, som ikke overstiger hvad den unge kan. De unge inddrages og har ind-

flydelse og understøttes i at være ansvarlige. Der værnes om en anerken-

dende omgangstone og der iværksættes skærmende foranstaltninger ved 

selvskadende adfærd.  

 

 

Fysiske og sundhedsmæssige rammer 

 

 

Bygninger og 

ude-arealer 

 

Tilsynet fik en rundvisning på henholdsvis Pilen og Kvisten. Begge afdelinger 

fremstod rene, ryddelige og hyggeligt indrettede. Beboerne deler bad- og 

toiletforhold på begge afdelinger. Der påregnes en renovering af bad- og 

toilet forholdene på Kvisten i 2013. Afdelingerne beskrives begge som un-

derstøttede opgaveløsningen, dog åbner køkken/alrummet på Kvisten ikke 

altid mulighed for at tilrettelægge en mere skærmet indsats for nogle af be-

boerne i fællesarealerne, hvis der er behov herfor. Tilbygning af udestue til 

afdeling Pilen har åbnet mulighed for samvær og kreative tiltag sammen 

med de unge og bruges aktuelt til en indsats for de unge, der lider af ano-

rexsi, og som skal overvåges efter hvert måltid.  Pilen kan med indretning 

af to lange værelsesgange, som ligger i hver deres forlængelse af fællesare-

alerne, fremstå uoverskueligt og hæmme medarbejdernes overblik over, 

hvor de unge befinder sig. 

 

Medicinhåndtering 

 

Pilen og Kvisten har en detaljeret medicininstruks, som senest er blevet re-

videret januar 2012.  Instruksen beskriver hele processen omkring håndte-

ring af medicin fra ordination til endelig bortskaffelse. Medicinkort føres ma-

nuelt og opbevares i mappe i tilknytning til medicinskabet, som er aflåst på 

begge afdelinger. Registrering af utilsigtede hændelser foregår ligeledes 



 

 

Side 8 

Fysiske og sundhedsmæssige rammer 

 

 

manuelt og ifølge afdelingslederen er den lovpligtige registrering jf.  lovbe-

kendtgørelse LBK nr. 913 af 13/07/2010 om utilsigtede hændelser til DPSD 

(Dansk Patient Sikkerhedsdatabase) endnu ikke påbegyndt, selvom samtli-

ge afdelinger på Holmstrupgård er blevet oprettet i UTH- databasen pr 26. 

april 2012. Utilsigtede hændelser drøftes løbende på personalemøder med 

henblik på fremadrettet forebyggelse. Der udføres en egenkontrol i to uger 

med henblik på kvalitetssikring af medicinhåndteringen på Pilen og Kvisten. 

Sidste egenkontrol er udført i perioden 14.01.11 – 27.02.11. Ifølge intern 

retningslinje bør egen kontrollen gennemføres hver 3 måned. Der er udpe-

get to medicinansvarlige på hver afdeling.  

 

 

Organisatoriske forhold 

 

 

Normering, 

medarbejder –

sammensætning, 

fastholdelse  

 

Medarbejdersammensætningen udgøres primært af pædagoger, samt to er-

goterapeuter på Pilen og en social- og sundhedsassistent og en ergoterapeut 

på Kvisten. Der er tilknyttet et fast vikarkorps, som primært består af psyko-

logistuderende og pædagogstuderende. Pilen og Kvisten deler en husmor, 

som er 2½ halv dag på hver afdeling i løbet af en uge. Der er to dagvagter 

foruden husmoren på hver afdeling, tre aftenvagter og en vågen nattevagt. 

Der er tilknyttet en afdelingskoordinator og en psykolog både til Pilen og Kvi-

sten. Medarbejderflowet er lavt på begge afdelinger. 

 

 

Organisatoriske forhold 

 

 

Arbejdsmiljø 

 

Arbejdsmiljøet beskrives af medarbejderne som godt, præget af gensidig aner-

kendelse og omsorg og en kultur, som understøtter at interne samarbejds- eller 

trivselsudfordringer italesættes før de eskalerer. Medarbejderne har indflydelse 

på opgaveløsningen, tildeles ansvarsområder og høres i forbindelse med tilret-

telæggelse af vagtplanen. Der er adgang til efteruddannelse, og der ydes fælles 

supervision en gang månedligt af den samlede gruppe, og én gang ugentligt i 

mindre grupper. Supervisionen forestås af tilbuddets psykologer. På de ugentli-

ge personalemøder drøftes trivsel som et fast punkt. Ved ansættelse af nyt per-

sonale lægges vægt på at nye medarbejdere både tilfører de efterspurgte kom-

petencer i stillingsopslaget og matches til den øvrige medarbejdergruppe. 

 

 

 

 


