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Holmstrupgård 

Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 

 

Tlf.:   7847 8600  

E-mail:  

mail@holmstrupgaard.dk 

Forstander: 

Knud Byskov 

Viceforstander: 

Birte Lausch 

 

Målgruppe 

 

Holmstrupgård er et døgntilbud med dag- og døgnbehandling for unge fra 

14 år. De unge kan have svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, 

spise- eller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskelighe-

der eller kontaktvanskeligheder.  

 

Afdelinger 

 

Boafdeling Pilen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære psykiatri-

ske lidelser af f.eks. skizofren karakter, de-

pressioner m.v. 

Afdelingsleder: 

Bodil Sidelmann  

Christensen 

Boafdeling Kvisten, 8 pladser 

Unge med organisk betingede skader, der for-

trinsvis kommer til udtryk som kontaktsvag-

hed f.eks. Aspergers syndrom, og som derfor 

har behov for megen struktur i dagligdagen. 

Afdelingsleder: 

Bodil Sidelmann  

Christensen 

Boafdeling Engen, 8 pladser 

Normalt begavede unge med svære personlig-

hedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. 

Afdelingsleder: 

Ivan Sloth 

Boafdeling Lunden, 8 pladser  

Unge med organisk betingede skader, der for-

trinsvis kommer til udtryk som opmærksom-

hedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette og 

sociale vanskeligheder, og som derfor har be-

hov for megen struktur i dagligdagen. 

Afdelingsleder: 

Ivan Sloth 

Boafdeling Projekterne 

Unge som henhører under ovennævnte mål-

Afdelingsleder: 

Michel Tind 

Dato 21-11-2011  

Ellen Brunebjerg 

Tel. +45 7841 0192 

Ellen.Brunebjerg@stab.rm.dk 

1-51-73-29-07 
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grupper, men som på grund af særlige for-

hold, fx selvmordsrisiko eller udadreagerende 

adfærd, har behov for mindre og mere over-

skuelige rammer samt tæt personaledækning. 

 

 

 

 

 

Boafdeling Thorning, 8 pladser 

Normalt begavede unge med forskellige psyki-

atriske problemstillinger, som ikke har en 

udadreagerende adfærd. 

 

Boafdeling Hinge, 6 pladser 

Unge, som hører til Holmstrupgårds målgrup-

pe, men har behov at bo i et mindre miljø 

med tæt voksenkontakt. 

Afdelingsleder: 

Jens Hellmann 

Gruppeleder: 

Siddhi Camilla Hald 

 

Gruppeleder: 

Jette Vestergaard Larsen 

Boafdelingen Bøgehuset, 4 pladser 

Udslusningsafdeling 

Afdelingsleder: 

Ivan Sloth 

Bogruppen - Efterværn 

Efter ophold på Holmstrupgård eller en anden 

institution kan Bogruppen tilbyde efterværn. 

Unge kan også komme direkte fra hjemmet. 

Afdelingsleder: 

Paul Dearmann 

Driftscenter 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 senere. Alle tilsynsrapporter kan ses på www.tilsyn.rm.dk 
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Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt 

27.11.2011 
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22.3.2011 

Hinge 

20.5.2010 

Hinge 

22.4.2010 
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Projektafdelingen 

16.4.2009 
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Aktuelt tilsyn 

 

 

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård, afdeling Lunden  

den 27. oktober 2011 

Grundlag for tilsy-

net 

Forud for tilsynsbesøget havde tilsynet søgt informationer i ESDH (elek-

tronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. 

 

Seneste tilsynsrapport fra besøget i Hinge den 22. marts 2011 ligger 

ikke på tilbuddets hjemmeside. Der var følgende opmærksomheds-

punkt: 

 Medicinhåndtering: Afdelingen bør tilknyttes en ressourceperson 

med særlig viden om medicinhåndtering 

Tilsynet er bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunktet. 

 

Fokusområder  

for tilsynet 

Ved dette uanmeldte tilsynsbesøg sættes fokus på disse udvalgte te-

maer: 

 Status, særlige forhold og organisatoriske udfordringer (belæg-

ning mv.) 

 Opfølgning på anbefalinger i seneste tilsynsrapport i forhold til 

Kvalitetsmodellen (DKM) 

 Særligt fokus på kommunikation og brugerinddragelse, gerne 

http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/b%c3%b8gehuset?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/bogruppen?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/bogruppen?
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/b%c3%b8rn+og+unge/socialpsykiatri/holmstrupg%c3%a5rd/om+os/m%c3%a5lgruppe/bogruppen?
http://www.tilsyn.rm.dk/
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ved Bosted-gennemgang 

 Magtanvendelse: herunder viden, bearbejdning, forebyggelse  

 Medicinhåndtering: herunder medicininstruks, håndtering, fejl-

registrering samt forebyggelse og læring af fejl og utilsigtede 

hændelser 

 

Deltagere  

i tilsynet 

Ledelse: 

 

 Birte Lausch, viceforstander 

Telefoninterview den 1. november 2011  

Medarbejdere: 
Deltagerne var udvalgt som 
de, der var på arbejde. 
Navnene er kendt af tilsyns-
teamet, men udelades i rap-
porten 

 Pædagog, afdelingskoordinator 

 Vikar 

Brugere/beboere og 

pårørende 

 

Der deltog ikke beboere eller pårørende i 

dette tilsyn. 

Program  

for tilsynet 

 

Tilsynet ankom kl. 9.15 og talte kort med forstanderen, som introduce-

rede tilsynet for medarbejdere på Lunden.  

Tilsynet forlod tilbuddet igen kl. 11.  

Der var efterfølgende et telefoninterview med souschefen, da der i øv-

rigt ikke var repræsentanter for ledelsen til stede ved tilsynet. 

En medarbejder forestod en rundvisning på Lunden.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bosted System er et 
socialfagligt it-system 
til dokumentation 

Holmstrupgård er et specialiseret tilbud til børn og unge med svære 

psykiatriske lidelser. Holmstrupgårds afdelinger i Brabrand, Thorning og 

Hinge har pt. fuld belægning, mens afdelingerne i Randers er under af-

vikling på grund af manglende efterspørgsel på projektpladser.  

 

Afdeling Lunden tilbyder døgnbehandling for pt. ni unge i alderen 14 til 

22 år med organisk betingede skader, som fx ADHD, hvor der kan være 

tillægsdiagnoser med fx depression, OCD eller tilknytningsforstyrrelser.  

 

På afdeling Lunden anvendes både statusrapporter og individuelle pla-

ner for de unge. For hvert mål beskrives behandlingsindsatsen, den un-

ges indsats samt evaluering heraf i den individuelle plan. Der anvendes 

ikke delmål. Den individuelle plan lever efter tilsynets vurdering ikke op 

til kravene efter de regionale retningslinjer for ”Individuelle planer”, 

men statusrapporten supplerer den individuelle plan på flere områder, 

så dokumenterne tilsammen lever op til retningslinjen. Det fremgår af 

statusrapporten om den enkelte unge har været inddraget i at formule-

re mål, ligesom den enkeltes forudsætninger for indflydelse samt kom-

munikative ressourcer og barrierer fremgår.  

 

Tilsynet anbefaler at tilbuddet udformer de individuelle planer, så de 

lever op til den regionale retningslinje for ”Individuelle planer” under 

den Danske Kvalitetsmodel for Socialområdet. 

Det er tilsynets vurdering at Holmstrupgård desuden med fordel kan 

anvende Bosted System mere hensigtsmæssigt, herunder anvende ak-

tive delmål, beskrive succeskriterier for de enkelte delmål samt doku-

mailto:trine.birkemose@stab.rm.dk
mailto:ellen.brunebjerg@stab.rm.dk
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mentere for delmål. 

 

De individuelle planer opbevares på fælles drev og skal efter planen 

flyttes i Bosted System i løbet af et år.  

Tilsynet vurderer at opbevaring af individuelle planer på fællesdrev er i 

konflikt med Persondatalovens regler om sikker opbevaring af person-

følsomme oplysninger samt med kravene til logning. 

Tilsynet anbefaler derfor at processen for overflytning til Bosted System 

fremskyndes. 

 

Af statusrapporten fremgår at der er foretaget en systematisk afdæk-

ning af de unges forudsætninger for indflydelse og ønsker til brugerind-

dragelse, som omfatter både det individuelle, fælles og organisatoriske 

niveau. Afdækningen er sket i samarbejde med den unge, og den fagli-

ge vurdering af den unges ønsker til inddragelse er noteret. Der er des-

uden foretaget en systematisk afdækning af de unges kommunikative 

ressourcer og barrierer. Det fremgår ikke af den aktuelle plan om eksi-

sterende viden og oplysninger er indhentet vedrørende brugerinddra-

gelse og kommunikation. 

 

Det er tilsynets vurdering at indsatsen for brugerinddragelse og kom-

munikation lever op til de regionale retningslinjer for hhv. ”Brugerind-

dragelse” og ”Kommunikation” under den Danske Kvalitetsmodel for 

Socialområdet. 

 

Der forekommer sjældent magtanvendelser på Lunden, og det er flere 

år siden sidst. Der anvendes alene magt, hvis den unge er til fare for 

sig selv eller andre. Konflikthåndtering beskrives typisk i de unges indi-

viduelle strukturer, og der anvendes konfliktnedtrapning. 

Socialrådgiverne informerer afdelingerne om ændringer i bekendtgørel-

sen mv. Nye vikarer bør efter tilsynets vurdering modtage uddybende 

information om magtanvendelsesbekendtgørelsen.  

 

De fysiske rammer er efter tilsynets vurdering egnede til målgruppen 

og fremstår rene og ryddelige ved tilsynsbesøget. 

 

Medicinhåndteringen er organiseret ved en overordnet medicinansvarlig 

for Holmstrupgård, medicinansvarlige med medicinkursus på hver afde-

ling og et samarbejde med en psykiatrisk konsulent.  

 

Generelt lever medicinhåndteringen ifølge tilsynets vurdering op til me-

dicininstruksen, dog undtaget de to årlige selvkontrolperioder, som ikke 

er gennemført i 2011, men der er planlagt selvkontrol primo 2012. Der 

er opmærksomhed på fejl og utilsigtede hændelser, dog anbefaler tilsy-

net at afdelingen drøfter tvivlstilfælde med registreringen af utilsigtede 

hændelser i forbindelse med glemt medicin, og at medicin straks efter 

køb lægges i aflåst medicinskab. 

 

Tilsynet konstaterer at medicininstruksen i medicinmappen er dateret 

2008 og således ikke er identisk med den seneste opdaterede version 

fra januar 2011, som tilsynet modtog i forbindelse med det anmeldte 

tilsyn i Hinge. Ledelsen oplyser at gældende medicininstruks efterføl-

gende tilsynsbesøget er tilgængelig i afdelingens medicinmappe. 

 

Efter tilsynets vurdering skal den aktuelle medicininstruks altid være 
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tilgængelig i afdelingen. 

Tilsynet anbefaler at det fremgår af medicininstruksen, hvornår den 

skal revideres. Desuden anbefaler tilsynet at medicininstruksen bør om-

fatte hvordan oplysninger om ordineret medicin formidles ved indlæg-

gelse på og udskrivelse fra sygehus, herunder oplysninger om 

dosisdispensering jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og 

håndtering af lægemidler af 30. juni 2006. 

 

Opmærksomheds- 

punkter 

 Dokumentation: Ledelsen skal tilse at personfølsomme oplysnin-

ger, herunder individuelle planer, opbevares efter gældende lov-

givning 

 Medicinhåndtering: Det skal altid være den seneste opdaterede 

medicininstruks, som er tilgængelig 

 

 

 

 

Status 

Organisatoriske 

udfordringer 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe-

udvikling 

 

De fire afdelinger af Holmstrupgård, som ligger i Brabrand, har udnyttet 

alle pladser plus to i overbelægning. I afdelingerne i Thorning og Hinge er 

der ligeledes fuldt hus. Kommunerne efterspørger nu primært ordinære 

pladser til unge med komplicerede udfordringer, mens der ikke længere er 

efterspørgsel på projektpladser. Derfor er afdelingerne i Randers under af-

vikling, hvilket afventer at kommunerne finder andre pladser til de unge. 

Ifølge ledelsen er det en organisatorisk udfordring samtidig at bevare den 

faglige indsats og stabilitet, mens afdelinger lukkes ned. 

 

Det er ledelsens mål, at Holmstrupgård fortsat skal være et specialiseret 

tilbud til målgruppen med svære psykiatriske lidelser. Der er ansat social-

rådgivere og psykologer, som er vigtige parter i forhold til at udvikle og 

sikre kvaliteten på tilbuddet. Holmstrupgård udfordres ikke af rekruttering 

og fastholdelse af veluddannet personale. 

 

I forældregruppen ses flere ressourcestærke, som fx selv har fundet Holm-

strupgård på nettet og har bedt kommunen om en plads til deres barn. Det 

stiller krav til Holmstrupgård om konstant at være fagligt opdaterede og at 

være gode samarbejdspartnere for forældrene, hvilket bidrager til gode og 

spændende dialoger. En gruppe forældre har taget initiativ til oprettelse af 

en netværksgruppe, som mødes jævnligt med deltagelse af en afdelingsle-

der på Holmstrupgård. 

 

På afdeling Lunden, som ligger i Brabrand, omfatter målgruppen unge med 

organisk betingede skader, som fx ADHD eller autisme, hvor der kan være 

tillægsdiagnoser med fx depression, OCD eller tilknytningsforstyrrelser. En 

del af de unge, som flytter fra forældrene og ind på Lunden, er ikke udredt. 

Pt. bor der ni unge i alderen 14 til 22 år på Lunden, hvoraf én bor i en me-

re selvstændig lejlighed.  

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 
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Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

Kvalitetsmodel 

 

 

 

Ved tilsynsbesøget i foråret 2011 blev det oplyst, at Holmstrupgård har or-

ganiseret kvalitetsarbejdet med én ressourceperson samt en kvalitetsmed-

arbejder i hver afdeling. Der er udformet lokale tilføjelser vedrørende 

brugerinddragelse og kommunikation, samt en skabelon for individuelle 

planer og statusrapport. 

 

Individuel plan/ 

dokumentation 

 

Før indflytning foretages ofte et forbesøg, hvor grundlaget for anbringelsen 

bliver klarlagt. Tilbuddet efterspørger altid den kommunale handleplan, 

men den foreligger ikke altid. Der er fulgt handleplaner med de to seneste 

indskrivninger på Lunden i august i 2011, og ifølge medarbejderne er den 

kommunale handleplan et vigtigt udgangspunkt for tilbuddets plan og for 

en forventningsafstemning i forhold til kommunen. 

 

Snarligt efter indflytningen iværksætter medarbejderne en dagsstruktur for 

den unge. Strukturen tilpasses den enkelte unges behov. Tilsynet har mod-

taget eksempel på et detaljeret ugeskema med tidspunkter for hver af de 

beskrevne aktiviteter. Et andet eksempel beskriver strukturen generelt for 

særlige områder, herunder fx pædagogisk fokus, morgenvækning, week-

endplan og konflikthåndtering. Det er den primære kontaktpædagogs an-

svar at vedligeholde beskrivelserne af strukturen. 

 

Den individuelle plan, som følger en ny skabelon fra 2011, skrives hoved-

sageligt af den primære og sekundære kontaktpædagog. Tilsynet har mod-

taget en individuel plan, som for hvert af fem opstillede mål indeholder 

beskrivelse af behandlingsindsatsen, den unges indsats samt den seneste 

evaluering fra september 2011. Det fremgår ikke om der foreligger en 

kommunal handleplan for den pågældende beboer. Den individuelle plan 

indeholder ingen delmål, som ifølge medarbejderne ikke anvendes på Lun-

den. Medarbejderne beskriver den individuelle plan som styrende for ind-

satsen på Lunden. 

 

Det fremgår alene af statusrapporten, hvorvidt og i hvilket omfang den en-

kelte har været inddraget i at formulere mål og evaluere udviklingen. Den 

enkeltes forudsætninger for indflydelse samt kommunikative ressourcer og 

barrierer fremgår tillige alene af statusrapporten. 

 

Ifølge ledelsen ligger de individuelle planer pt. på fællesdrev, og der er pla-

ner om at lægge planerne over i Bosted i løbet af ca. et år. Statusrappor-

terne ligger i Bosted System.  

 

Medarbejderne arbejder i to teams, som deler viden ved teammøderne. 

Hver anden uge medvirker psykolog og socialrådgiver som tovholdere ved 

konferencerne. Den individuelle plan og statusrapport er fælles for bodel, 

skole og eventuel beskæftigelse, som sker under Holmstrupgård. 

Der holdes statusmøder for alle beboere i efteråret samt en opfølgning i 

foråret. Forud for et statusmøde afholdes teammøder og konferencer, og 

der er skemasat fem skrivetimer fælles for kontaktpædagogerne. Desuden 

holdes en forældresamtale samme dag som statusmødet. 

  

Statusbeskrivelsen tager udgangspunkt i notater i Bosted System og med-

arbejdernes viden om den unge. Medarbejderne noterer i dagbogsnotater, 
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Den generelle faglige indsats 

 

Ydelsesspecifikke forhold 

 

som er inddelt i typer. Det meste noteres under ”stemning/humør”, hvilket 

ifølge medarbejderne giver mest mening, da det ofte er de unges udfor-

dring.  

Medarbejdere efterspørger at der kan anvendes delmål i Bosted System, så 

delmålene bliver synlige og integreret i den daglige indsats med de unge. 

 

Ledelsen har en fortsat opmærksomhed på løbende at forbedre det skriftli-

ge materiale, så det lever op til især kommunernes efterspørgsel.  

 

Bruger-

inddragelse 

 

I efteråret 2011 er foretaget en systematisk afdækning af de unges forud-

sætninger for indflydelse og ønsker til brugerinddragelse. Beskrivelsen 

fremgår af statusrapporten, som tilsynet har modtaget, og omfatter både 

det individuelle, fælles og organisatoriske niveau. Afdækningen er sket i 

samarbejde med den unge, og den faglige vurdering af den unges ønsker 

til inddragelse er noteret. Det fremgår ikke om eksisterende viden og op-

lysninger er indhentet. 

 

De unge drøftes til ugentlige teammøder, og der sker en generel opfølgning 

med de unge i hverdagen. Der holdes ugesamtaler med de unge, og op til 

statusmøderne følges der op i forhold til udviklingsmålene i den individuelle 

plan. Hvis de unge nægter at medvirke i ugesamtalen, så kan samtalen ske 

i forbindelse med aktiviteter fx den efterfølgende dag i køkkenet. 

Dokumentation fra ugesamtalerne skrives i en kinabog, som står på med-

arbejderkontoret og tages med til samtalen. Nogle unge skriver selv i bo-

gen, mens pædagogen skriver for andre. 

 

Kommunikation 

 

Kommunikative ressourcer og barrierer er afdækket i efteråret 2011, hvil-

ket fremgår af statusrapporten, som tilsynet har modtaget.  

Medarbejderne oplyser at de har anvendt en spørgeskabelon (den lokale 

tilføjelse) til afdækningen, men at det har været nødvendigt at omformule-

re nogle af spørgsmålene, for at den unge kunne svare. Det fremgår ikke 

konkret af dokumentationen, at spørgsmålene har været individuelt tilret-

tet. Den konkrete afdækning afspejles i et udviklingsmål for den unge. Det 

fremgår ikke af beskrivelsen om eksisterende viden og oplysninger om 

kommunikation er indhentet.  

 

Ingen af de unge anvender piktogrammer, men de fleste bruger tavler 

og/eller skemaer til at strukturere dagligdagen. Flere har skemaer på deres 

værelser. Medarbejderne har desuden skemaer over eksempelvis dags-

strukturer for den enkelte.  

 

 

 

Den generelle faglige indsats 

 

 

Magtanvendelser 

 

Ledelsen oplyser at socialrådgiverne er særligt ansvarlige for at opsøge og 

informere om ændringer i lovgivningen mv. Normalt laver de et oplæg, 

som de præsenterer i afdelingerne med fokus på, hvilken betydning det har 

for den konkrete afdeling, hvilke procedurer skal ændres osv. 

Nye vikarer på Lunden får følvagter med en kollega og en grundig generel 
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introduktion fra afdelingskoordinatoren, som dog vurderer at introduktio-

nen til magtanvendelser kunne være mere udførlig. 

 

Ifølge medarbejderen har der ikke forekommet magtanvendelser på Lun-

den i flere år. Den generelle pædagogiske holdning er, at der alene anven-

des magt, hvis den unge er til fare for sig selv eller andre. Medarbejderne 

trækker sig, hvis en af de unge er vred og udadreagerende, samtidig med 

at de siger, hvad de ser, og at de vil tage kontakt senere.  

Som udgangspunkt er det ifølge ledelsen også gældende for de over 18 

årige. Hvis en situation tilspidser sig, så en ung er til fare for sig selv eller 

andre, anvendes reglerne om nødværge.  

 

Forholdsreglerne i forhold til konflikthåndtering skrives typisk i dagsstruk-

turen for de unge. Hvis en ung fx vil forlade afdelingen, så har de lov til 

det, men medarbejderne går efter og søger at komme i dialog. Medarbej-

derne er opmærksomme på at den unge kan have brug for flugtveje, hvis 

de får en ”træls” besked, og medarbejderne er opmærksomme på behovet 

for at være to tilstede i situationen. 

 

Når der er forekommet en magtanvendelse, udfylder medarbejderen et re-

gistreringsskema, som går til afdelingslederen. 

 

Medarbejderen vurderer at det også kan være magtudøvelse at manipulere 

verbalt, eller hvis der forekommer pædagogisk vejledning. Der er ifølge 

medarbejderen ikke særligt fokus på drøftelse af disse episoder ved perso-

nalemøderne.  

 

 

 

 

Fysiske rammer 

 

Bygninger og udenomsarealer 

 

Rundvisning/ 

Tilsynets beskri-

velse 

 

Afdeling Lunden består af otte boliger samt en opholds-/spisestue med to 

spiseborde og to sofaer, og i tilknytning hertil ligger køkkenet, som er af-

låst, hvilket sker af hensyn til at holde strukturen. Spisetiderne fremgår af 

et opslag på køkkendøren. Der er en tavle med ugens aktiviteter på væggen 

i stuen. De unge har på skift en maddag hver anden uge. 

 

I den ene fløj med fem værelse deler de unge tre badeværelser. Der er et 

vaskerum, hvor de unge reserverer vasketider. I den anden fløj er der to 

værelser med eget badeværelse, den ene har desuden et lille køkken. Ende-

lig er der en lejlighed med eget køkken. Der er desuden et depotrum.  

 

I en tilbygning er der en central opholdsstue med stor sofagruppe, tv og 

pejs. Der er desuden billard og bordfodbold.  

 

Der er generelt rent og ryddeligt i fællesrummene. Dog ses en del personligt 

bohave på gangen i fløjen med de tre boliger, hvilket skyldes renovering af 

en bolig. 

 

Kontoret/medarbejderrummet ligger i tilknytning til opholdsstuen ved køk-

kenet. Der er et konferencerum med computeradgang i tilbygningen, som 

også kan anvendes af medarbejdere fra andre afdelinger. 
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Fysiske rammer 

 

Bygninger og udenomsarealer 

 

 

 

 

 

Sundhedsfaglige forhold 

 

Medicinadministration 

 

 Medicinhåndteringen er organiseret ved en overordnet medicinansvarlig for 

Holmstrupgård samt medicinansvarlige på hver afdeling, og derudover 

samarbejdes med en psykiatrisk konsulent. Ifølge ledelsen skal medicin-

håndteringen være i orden, og de medicinansvarlige eller evt. psykiateren 

underviser medarbejderne. De medicinansvarlige har enten været på eks-

terne medicinkurser eller været på Holmstrupgårds interne kurser. 

 

På Lunden opbevares medicin i et aflåst medicinskab i personalerummet i 

doseringsæsker til ugens forbrug. Øvrig medicin opbevares opdelt for de 

enkelte unge i et aflåst medicinskab i konferencerummet. 

 

Der kvitteres for medicingivning på et skema på tavlen på kontoret. 

Den medicinansvarlige kontrollerer medicingivning, følger op på fejl og har 

samtaler med en psykiater, som kommer på Holmstrupgård hver 14. dag.  

 

I medicinmappen, som den medicinansvarlige opdaterer, er der skema for 

pn-medicin, hvor der kvitteres for pn-medicin. Pn-medicin, herunder også 

smertestillende håndkøbsmedicin, er lægeordineret til hver enkelt beboer.  

Medicininstruksen er dateret 2008.  

 

Ifølge medicininstruksen gennemføres to årlige egenkontroller af medicin-

håndteringen, som dokumenteres på skemaer ved afslutningen af hver vagt 

i en periode. Den seneste egenkontrol, som er tilgængelig i mappen, er fra 

oktober 2010. Ledelsen oplyser at egenkontrollen foretages igen i januar 

2012 og efterfølgende med ½ års intervaller. 

 

Medicinhåndteringen beskrives i statusrapporten, hvor ordinationerne og 

evt. selvadministration fremgår.  

 

Fejl eller utilsigtede hændelser i medicinhåndteringen, der ifølge medarbej-

derne oftest er for sen medicingivning, registreres på computeren, og drøf-

tes ved afdelingsmøderne med henblik på læring og udvikling af en bedre 

praksis. Den medicinansvarlige kan desuden sende en advis, hvis der er 

sket ændringer eller fejl, som ikke kan afvente et møde. 

De største udfordringer er, at nogle unge nægter at tage medicinen og at 

nogle glemmer at få medicin med på weekend, hvor medarbejderne ikke 

kan kontrollere, om de tager deres medicin. Medarbejderne mener ikke det 

bliver registreret som utilsigtede hændelser. 

 

Ved tilsynsbesøget observeres en pose med medicin ovenpå medicinskabet i 

personalerummet. Det er pn-medicin, Pamol og Ipren, som nylig er indkøbt 

i 10 styks pakker, og pakkerne skal lægges i det store medicinskab i konfe-

rencerummet. Hver af de unge, som anvender medicinen, får en æske, som 
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Sundhedsfaglige forhold 

 

Medicinadministration 

 

mærkes med navn og opbevares i medicinskabet. 

Desuden står der et glas d-vitamin og en næsespray (Xymelin, håndkøbs) 

ovenpå skabet. Sidstnævnte er indkøbt til den næste, som får behov for 

næsespray. Ifølge medarbejderne anvendes der ikke fælles medicin på Lun-

den. 

 

 

 


