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Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, afdeling Kvisten, 
Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. 
  
Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 16.april 2009. 
 
 
 
Indledning og formalia 
 
Den ungdomspsykiatriske institution Holmstrupgård er et 
specialiseret 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 
3 projektafdelinger beliggende omkring Randers. Holmstrupgård har 
ca. 60 unge i døgntilbud. Desuden drives skole og aktivitetstilbud. 
 
Tilsynet var uanmeldt og fandt sted på afdeling Kvisten. Kvisten er oprindeligt målrettet unge 
med autisme spektrum forstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom, men pt. er 4 af de 8 
pladser til unge med psykiatriske lidelser. Kvisten har fælles afdelingsleder med afdeling Pilen. 
 
Tilsynsbesøget havde fokus på arbejdet med handleplaner, magtanvendelser og vold, 
medicinhåndtering samt arbejdsmiljø. 
  
Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted den 1. september 2008. Tilsynsrapporten er 
tilgængelig på hjemmesiden. Der er ikke modtaget handleplan for opmærksomhedspunkterne. 
Der er, under dette tilsynsbesøg, fulgt op på opmærksomhedspunkter fra seneste tilsyn: 
 

• Informationsniveau vedrørende pårørende ved indflytning? Hvorledes kan tilbuddet 
implementere de gode erfaringer, der er gjort i Projekt Indskrivningsforløb Lunden, til 
resten af tilbuddet? 

• Informationsniveau medarbejdere: Kan tilbuddet overveje/drøfte om 
informationsniveauet er tilstrækkeligt ensartet i de forskellige afdelinger?  

 
 
Deltagere i tilsynet 
 
Ledelsen: 

• Knud Byskov, forstander 
• Bodil Sidelmann Christensen, afdelingsleder for Pilen og Kvisten 

 
Medarbejdere: 

• pædagog 
• pædagog og teamkoordinator 

Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten 
 
 

Dato 19-05-2009

Trine Kjærgaard Birkemose

Tel. +45 8728 4027

Trine.Birkemose@STAB.rm.dk

1-51-73-29-07
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Side 2 

Beboere/brugere: 
• 2 beboere fra Kvisten, som blev interviewet hver for sig. 

Deltagerne var udvalgt af personalet.  
Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. 
 
Der var ikke pårørende tilstede under tilsynet. 
 
Tilsynet ankom kl. 9. I samarbejde med en medarbejder blev formiddagen planlagt med 
interview af to unge, to medarbejdere samt rundvisning. Over middag blev forstander og 
afdelingsleder interviewet, og tilsynet blev afsluttet med en tilbagemelding til ledelsen kl. 
13.30.    
 
 
Tilsynets samlede vurdering 
 
Det er tilsynets vurdering, at afdeling Kvisten på Holmstrupgård arbejder systematisk og 
målrettet med behandlingen af børnene/de unge. Alle elever har en personlig handleplan, der 
bliver justeret hvert halve år, samt fulgt op på løbende sammen med eleverne. Bosted System 
anvendes endnu ikke til handleplaner og mål, og der finder ikke en systematisk dokumentation 
af brugerinddragelsen sted. 
 
De unge, tilsynet talte med, var begge tilfredse med de ydelser, de modtager. De føler sig 
støttet og hjulpet af medarbejderne, som de har god kontakt med. De unge har indflydelse på 
såvel egen udvikling som på afdelingens liv. 
 
Der forekommer ikke magtanvendelser og ej heller vold eller trusler, men der er planlagt et 
kursus i konflikthåndtering med henblik på at vedligeholde den forebyggende indsats samt 
være i stand til at håndtere evt. nye udfordringer i elevgruppen fremover. 
 
Der er arbejdet med håndtering af medicin og medicininstruks, som er tilrettet efter 
medicinsupervision. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at forenkle 
instruksen. Den nye instruks forventes at være klar til implementering på afdelingerne efter 
sommerferien. 
 
Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger til de fysiske og sundhedsmæssige rammer. 
 
Arbejdsmiljø og internt samarbejde har i efteråret 2008 været under pres på grund af sygdom, 
udskiftning i ledelse og reorganisering af strukturen. Både medarbejdere og ledelse mener, at 
det har påvirket den foretagne Arbejdsklimaundersøgelse i negativ retning. 
 
Medarbejdere og ledelse beskriver også, at der siden efteråret er iværksat en 
forandringsproces med fokus på implementering af miljøterapi og opkvalificering af 
medarbejderne. En medarbejder er blevet koordinator på afdelingen, hvilket har været 
medvirkende til at informationen er forbedret, og der er kommet orden på arbejdsplanen. 
Medarbejderne synes, de har en fleksibel arbejdsplads med gode muligheder for diskussioner 
af den faglige indsats. 
 
Ledelsen har gennemgået AKUerne fra alle afdelinger og udvalgt tre områder, der skal 
arbejdes videre med. Det drejer sig om mødestrukturer, gennemførelse af MUS samt 
afdelingsledernes arbejdsmæssige belastninger. 
 
Med forandringerne i bl.a. ledelsen, som er sket siden AKU, og ud fra den positive vurdering af 
arbejdsmiljøet, vurderer tilsynet, at tilbuddet nu bør overveje, hvordan det er relevant at 
anvende undersøgelsen. 
 



 
 

Side 3 

Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter: 
 

• Brugerinddragelse. Tilsynet vurderer, at Holmstrupgård, afdeling Kvisten skal arbejde 
videre med udvikling af en praksis for systematisk dokumentation af 
brugerinddragelsen, herunder med inddragelse af Bosted System 

• Arbejdsmiljø. Kan ledelsen, evt. i samarbejde med MED, overveje, hvorledes 
Arbejdsklimaundersøgelsen fra efteråret 2008 skal gennemgås og bearbejdes? 

• Handleplan for opmærksomhedspunkter. Ifølge den af regionsrådet vedtagne vejledning 
om tilsyn, skal tilbuddet senest en måned efter modtagelse af tilsynsrapporten 
fremsende en handleplan for opmærksomhedspunkterne.  

 
 
 
 
  
Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 
Ledelse Visitation/matchning: 

Der er ikke arbejdet videre med implementering af erfaringerne fra afdeling 
Lunden vedr. samarbejde med forældre under indflytning på 
Holmstrupgård. Ledelsen fortæller, at det umiddelbart så ud som om, at 
indflytningsprocedure ville blive omfattet af standarderne i Den Danske 
Kvalitets Model (DDKM), og at de derfor valgte at se tiden an. Lige pt. er 
det usikkert, hvor det lander, og Holmstrupgård vil tage emnet op igen 
efter Lunden-modellen, hvis ikke det bliver omfattet af DDKM. 
 
Institutionerne skal udarbejde egne vejledninger for at leve op til 
kvalitetsstandarder og akkrediteres efter disse. 
 
Handleplan/opholdsplan: 
Forinden et barn eller en ung flytter ind, holdes et formøde på institutionen 
med barnet/den unge, forældrene og sagsbehandler, hvor afdelingslederen 
og den kommende kontaktperson deltager. På mødet drøftes formålet med 
anbringelsen og de problemstillinger, der skal arbejdes med. På baggrund 
af den kommunale handleplan udarbejdes en mere specifik og målrettet 
handleplan. 
 
Ledelsen fortæller, at der på Kvisten er et opkvalificeringsprojekt i forhold 
til udarbejdelse og opfølgning på handleplaner. Der arbejdes med at skabe 
klare arbejdsgange og rammer, herunder at der afsættes tid mv. til 
handleplansarbejdet. 
 
Brugerinddragelse: 
Børnene/de unge er bekendte med målene for deres ophold, når de flytter 
ind. De skal inddrages i de fremtidige handleplaner og i formulering af mål 
og metoder. Der sker løbende inddragelse af børnene/de unge, men der er 
ikke en klar dokumentation. Der lægges vægt på, at de unge deltager 
aktivt, og der er overvejelser om at lave skriftlige aftaler. 
 
Der arbejdes på, at handleplan og delmål bliver et mere aktivt 
arbejdsredskab i ugesamtalerne med de unge og på teammøderne. 
Teammøderne holdes hver 8. uge med deltagelse af barnet/den unge, 
kontaktpædagog, kontaktlærer og den tilknyttede socialrådgiver. 



 
 

Side 4 

Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

 
Opfølgning på handleplaner og mål: 
Efter de første tre måneder holdes det første opfølgningsmøde, hvor der 
følges op på indflytning og det, der er arbejdet med. 
 
En gang årligt holdes et stormøde, hvor der udarbejdes 
observationsrapport, funktionsrapport og ny handleplan. En gang om året 
laves opfølgning på handleplanen, således at den følges halvårligt. 
 

Medarbejdere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målgruppe: 
Primærmålgruppen på Kvisten var oprindeligt unge med Autisme Spektrum 
Forstyrrelser (ASF), men målgruppen er udvidet til at omfatte unge med 
psykiatriske lidelser, skizofreni, OCD mv. Det skyldes bl.a., at der ikke 
anbringes så mange unge med ASF. Begge målgrupper har brug for en 
struktureret hverdag med faste spisetider, aktiviteter osv. 
Normering og takst er højere for den nye målgruppe. 
 
Visitation/matchning: 
Der er som nævnt ikke arbejdet med samarbejdet med pårørende i 
forbindelse med indflytning. De unge er som regel anbragt i længere tid, og 
der er en til to ud- og indflytninger om året. 
 
Handleplan/opholdsplan: 
Medarbejderne fortæller samstemmende med ledelsen om arbejdet med 
handleplaner og opfølgning og tilføjer, at det store statusmøde finder sted 
om efteråret og handleplansopfølgningen i løbet af foråret. 
Formuleringen af mål tager udgangspunkt i de eksisterende mål med 
afvejning af hvilke mål, der er relevante at arbejde videre med eller hvilke 
nye mål, der skal sættes. Der er tale om både langsigtede og kortsigtede 
mål. 
 
Medarbejderne arbejder i to teams med 4 medarbejdere til 4 unge i hver. 
Bosted System anvendes endnu ikke til handleplanerne. Der er et fælles 
drev, hvor handleplaner, observationsrapporter osv. opbevares. Skolens 
medarbejdere, socialrådgiver og psykolog har også adgang til 
dokumenterne. Der printes kopier til de unges journalmappe.  
 
Hver ung har en aftalemappe på afdelingskontoret, hvor alle gældende 
aftaler med den unge er sat ind. Aftalerne afspejler handleplanen og de 
mål, der arbejdes med, i kortere og konkret form. 
  
Bosted System bruges til dagbogsnotater samt til beskeder medarbejderne 
imellem. Dertil ligger der en papirkalender på afdelingskontoret med de 
daglige aftaler, tandlægebesøg osv.  
 
Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: 
Medarbejderne forklarer miljøterapi med, at behandlingsindsatsen i forhold 
til de unge ligger i miljøet, dvs. i strukturen, aktiviteterne samt i 
fællesskabet/det sociale samvær.  
Ugens forløb og hverdagen er struktureret omkring faste aktiviteter, 
maddag og rengøring fx, og der holdes daglige eftermiddagsmøder, hvor 



 
 

Side 5 

Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

de unges aktiviteter planlægges. Der lægges også vægt på 
relationsdannelse. 
 
Det er besluttet at arbejde med Psykoedukation i forhold til de unge, 
således at der med jævne mellemrum holdes et oplæg i forlængelse af 
eftermiddagsmødet. Første oplæg skal omhandle Aspergers Syndrom. 
Pårørendeundervisning skal også iværksættes som en del af miljøterapi-
tankegangen, og det skal give de pårørende øget sygdomsforståelse samt 
mulighed for at danne netværk med andre i samme situation.  
 
Der er arbejdet med miljøterapi på fælles uddannelsesdage med eksterne 
undervisere, som har indeholdt undervisning i teori og metoder og bl.a. 
givet inspiration til pårørendesamarbejdet. Der er planlagt interne 
uddannelsesdage på Kvisten, hvor omdrejningspunktet skal være den 
konkrete betydning og omsætning af miljøterapi på Kvisten. 
  

Brugere/ 
vurdering 
 

Tilsynet talte med to unge kvinder fra afdelingen hver for sig. De er begge 
tilfredse med de tilbud, støtte og hjælp de modtager fra personalet. De får 
hjælp til bl.a. at strukturere hverdagen, håndtering af medicin og 
ledsagelse til fx lægebesøg. De har faste kontaktpersoner, som er valgt til 
dem. De taler godt med kontaktpersonerne, som også er dem, de går til 
når noget skal ordnes eller aftales. De har en god fornemmelse af, at 
medarbejderne gør deres bedste for at hjælpe dem. 
 
Der holdes eftermiddagsmøde hver dag efter skoletid. Her aftales 
aktiviteter osv., og personalet ”fordeles” til de unge, så de unge ved, hvem 
de skal gå til i løbet af dagen. Der er personale nok, men der kan være 
dage med mange aktiviteter eller dage med mange vikarer, hvor det kan 
være sværere at få kontakt med en medarbejder. En af de unge synes 
også, der er for få medarbejdere i weekenderne. 
 
Eventuelle utilfredsheder kan tages op med kontaktpersonen, på 
værelsesmødet, eftermiddagsmødet eller husmødet. 
 
Begge har en handleplan for deres ophold. Handleplanen tages op hvert 
halve år på møder med sagsbehandleren fra kommunen. Nogle unge har 
også deres forældre eller andre pårørende med til møderne. De drøfter 
handleplanen med deres kontaktpædagog i forbindelse med møderne, og 
de taler om målene i planen på værelsesmøderne, dog uden direkte at 
have handleplanen på bordet. De unge synes, de har indflydelse på 
indholdet i handleplanen og i formuleringen af de mål, de gerne vil arbejde 
med. Eksempelvis skal en af de unge i praktik, hvilket hun har ønsket, og 
personalet har hjulpet hende med at etablere. 
De unge kan altid bede om en kopi af deres handleplan. 
 
De unge på Kvisten har kontakt med hinanden og gør ting sammen, hvis 
de ønsker det. Nogle ser TV sammen, og nogle skal på fælles ferie. Der er 
heste og geder på Holmstrupgård og en række aktivitetsmuligheder i HOF 
– Holmstrupgårds Oplysningsforbund. 
 

 



 
 

Side 6 

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

Der holdes husmøder hver onsdag, som samtidig er ”hjemmeaften”, hvor 
der ikke er aktiviteter ud af huset, men evt. fælles aktiviteter på 
afdelingen. Der er en fast dagsorden med punkter som trivsel, ønsker til 
udflugter og madplan mv. Mødet ledes af en pædagog, men alle deltager. 
Der opfordres til, at alle siger deres ærlige mening. Fx er det drøftet, at de 
unge finder det svært, når der er mange vikarer på arbejde.  
 
Holmstrupgård har et elevråd med 4 elevrepræsentanter svarende til en 
elev fra hver afdeling. Der holdes jævnlige møder med forstanderen, hvor 
elevrepræsentanterne bl.a. kan bringe ting frem fra husmøderne. 
Elevrepræsentanterne synes, der bliver lyttet til dem. 
 

 
 
Den generelle faglige indsats 
 
Magtanvendelser og håndtering af klager 
 
Ledelsen 
 
 
 
 

Magtanvendelser 
Antallet af magtanvendelser er faldet på Holmstrupgård. De fleste 
magtanvendelser fandt tidligere sted i projektafdelingerne, hvor 
målgruppen var stærkt udadreagerende unge med antisocial adfærd. 
Målgruppen er i stigende grad blevet unge med psykiatriske 
problemstillinger. 
 
Alle magtanvendelser gøres til genstand for fælles refleksion og 
supervision. De seneste magtanvendelser i projektafdelingerne har været 
at forhindre de unge i at skade sig selv, fx ved at springe ud af en bil i fart. 
Nye medarbejdere gøres bekendt med regelsættet som led i 
introduktionen. 
 
Der er en overordnet holdning til at minimere antallet af magtanvendelser, 
og der sker ikke mange på Kvisten. Der er lavet beskrivelser af, hvordan 
personale skal forholde sig til truende unge, fx forlade lokalet, og der 
udarbejdes strategier i forhold til den enkelte ung fx skærmning eller tæt 
personaleopdækning. 
 
Der er planlagt undervisning på Kvisten i konflikthåndtering i foråret. 
 

Brugere De unge oplever ikke magtanvendelser på Kvisten lige nu, da eleverne er 
rolige. Der har tidligere boet en ung på afdelingen, der havde et voldsomt 
temperament og kunne blive aggressiv. De unge husker, at der blev talt 
om det på husmøde bagefter. 
 
En ung har prøvet at blive ført på værelset og kan ikke huske, hvordan det 
blev talt om bagefter. 
 

 
Den generelle faglige indsats 
 
Beboernes økonomi 



 
 

Side 7 

 
Ledelse 
 

En nylig gennemført intern revisionsrapport har påpeget nogle områder, 
hvor der skal ske tilrettelser og opstramninger i forhold til håndtering af 
brugermidler. Det drejer sig bl.a. om, at færre skal have adgang til 
pengene. 
 
Det er nu besluttet, at en medarbejder på hver afdeling står for det. I 
ferieperioder træder afdelingsleder til, eller pengene fordeles i portioner for 
ferieperioden. 
 

Medarbejdere 
 

Børnene/de unge kan optjene bonuspenge, som føres i skema og afleveres 
til administrationen. Bonus og tøj- og lommepenge overføres derefter til 
kasse, som opbevares aflåst på teamkoordinatorens kontor. 
  
Nogle af de unge modtager kontanthjælp, og de får hjælp til håndtering af 
økonomien, hvis de ønsker det eller har brug for det. 
 

Brugere 
 

De unge modtager kontanthjælp. En får udbetalt penge til 
lommepengekonto efter at egenbetaling til Holmstrupgård er fratrukket 
sammen med betaling til evt. opsparinger eller andre udgifter.  
Egenbetaling dækker ydelserne, kost og logi mv., mens de unge selv skal 
købe personlige ting, shampoo osv. 
 
En styrer selv sin økonomi, men har en konto til opsparring, hvor der kun 
kan hæves penge sammen med personalet. 
 

 
Den generelle faglige indsats 
 
Tilsynets 
Bemærkninger 
 

Det er tilsynets vurdering, at afdeling Kvisten på Holmstrupgård arbejder 
systematisk og målrettet med behandlingen af børnene/de unge. Alle 
elever har en personlig handleplan, der bliver justeret hvert halve år, samt 
fulgt op på løbende sammen med eleverne. Bosted System anvendes 
endnu ikke til handleplaner og mål, og der finder ikke en systematisk 
dokumentation af brugerinddragelsen sted. 
 
De unge tilsynet talte med, var begge tilfredse med de ydelser de 
modtager. De føler sig støttet og hjulpet af medarbejderne, som de har 
god kontakt med. De unge har indflydelse på såvel egen udvikling som på 
afdelingens liv. 
 
Der forekommer ikke magtanvendelser og ej heller vold eller trusler, men 
der er planlagt et kursus i konflikthåndtering med henblik på at 
vedligeholde den forebyggende indsats samt være i stand til at håndtere 
evt. nye udfordringer i elevgruppen fremover. 
 
Der er sket opstramninger i forhold til håndtering af elevernes penge, bl.a. 
er det kun få medarbejdere og afdelingsledere, der har adgang til midlerne. 
 

 
 
 
 



 
 

Side 8 

De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Bygninger og udenomsarealer 
 
Rundvisning/ 
Tilsynets 
beskrivelse 
 

Tilsynet blev vist rundt på Kvisten, som har til huse på 1. sal i 
hovedbygningen. Der er to værelsesgange med i alt 8 værelser og med to 
badeværelser/toiletter i hver afdeling. Der er et stort køkken med 
spiseplads, hvor de unge og medarbejderne tilbereder måltiderne og spiser 
sammen. Derudover er der en fælles opholdsstue. Til personalet er der et 
personalekontor ved siden af køkkenet samt et vagtværelse og toilet/bad på 
gangen. Der er vaskerum og depot. 
De unge har adgang til Holmstrupgårds øvrige faciliteter fx skolens lokaler, 
når de ikke ellers er i brug. 
Tilsynet finder afdelingen ren og ryddelig. 
 

Brugere 
 

De unge synes, Kvisten er lille og hyggelig, men mindre end de andre 
afdelinger. En af de unge ved fra elevrådsmøderne, at der er tanker om at 
bygge ny afdeling og inddrage Kvisten til administration. En elev har 
tidligere boet i lejlighed, og har ikke plads nok til sine ting på værelset. 
 
Skolen er udmærket med gode lokaler, der giver mulighed for individuel 
undervisning i små grupper efter fagligt niveau.  
 

 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Hygiejne 
Kost/motion 
Rygning, alkohol og stoffer 
 
Brugere Eleverne skal hver mandag eftermiddag gøre rent på egne værelser, og om 

torsdagen har hver elev ansvar for en del af fællesarealerne. Medarbejderne 
støtter og hjælper med rengøringen, og ”husalfen” vasker gulvene. 
Hver elev har en vaskedag til tøjvask, som nogle får hjælp til. Der er også 
nogle, som støttes til personlig hygiejne. 
 
De unge har maddage eller oprydningstjans i køkkenet på skift hver uge og 
laver mad ved fælles hjælp i weekenderne. Personalet går en del op i sund 
kost og motion. Der købes grovbrød, fuldkornspasta og brune ris sammen 
med mange grøntsager. Måske lige lovlig meget, mener en af de unge. 
 
Eleverne dyrker forskellige former for sport. Nogle løber hver dag og HOF, 
Holmstrupgårds Oplysningsforbund, tilbyder også sportsaktiviteter som 
svømning og ridning. Nogle elever deltager i sportsaktiviteter i 
idrætsforeninger ”ude i byen”, som fx foldboldklub eller fitnesscenter. 
Medarbejderne opfordrer til, at alle deltager i en aktivitet. 
 
Alkohol er strengt forbudt at indtage eller opbevare, også selvom man er 
over 18 år. Nogle elever kan ikke tåle alkohol pga. lidelser eller stærk 
medicin. Det sker, at nogle elever falder i, måske også med stoffer eller 
hash. Pædagogerne tager hånd om det uden at udstille de unge, fx ved at 
begrænse, hvem de pågældende må være sammen med, eller hvor de må 
færdes. 
 
Det er en fast regel, at politiet tilkaldes, hvis der findes stoffer. 
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De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Hygiejne 
Kost/motion 
Rygning, alkohol og stoffer 
 

 
Nogle elever ryger, og de kan få tilladelse til at ryge på deres værelser, men 
de fleste ryger udendørs. 
 

 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Medicinadministration 
 
Ledelse 
 

Der er udarbejdet en medicininstruks i 2008, som måske er blevet for 
omfattende i sine beskrivelser af medicinhåndtering. Tilbuddet har haft 
sundhedssupervision. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde 
med at forenkle instruksen. Arbejdsgruppen består af to ledelsespersoner, 
tre medicinansvarlige og den tidligere medicinressourceperson, som er 
sygeplejerske. Arbejdsgruppen færdiggør sit arbejde inden sommerferien og 
implementering af den forenklede instruktion på afdelingerne er planlagt til 
efter sommerferien. 
 
Den medicinansvarlige som er sygeplejerske har p.t. orlov, men det er 
aftalt, at vedkommende i orlovsperioden skal gennemgå og undervise de 
medicinansvarlige i den færdigredigerede medicininstruks.  
 
Enkelte medicinansvarlige mangler medicinkursus, men vi arbejder på at 
finde kurser. Regionen har ikke kunnet finde læger til at forestå disse 
kurser. 
 

Medarbejdere 
 

Den medicinansvarlige medarbejder på Kvisten tæller medicin op på 
vagtværelset, hvor der er sat bord op, og medicinen er opbevaret i en aflåst 
skuffe. Nogle af de unge er med til at tælle deres medicin op som led i at 
blive ansvarlige for egen medicin. 
 
Den optalte medicin opbevares i et aflåst medicinskab på 
medarbejderkontoret i doseringsæsker for 2 uger adgangen. Hver elevs 
ordination er skrevet på en liste på opslagstavlen, som også ligger i den 
enkelte doseringsæske. Der kvitteres for hver medicingivning, også ved PN 
medicin. 
 
Fejl registreres i et skema på computeren, med forklaring på hvad der 
skete, hvad der er gjort efterfølgende, fx om lægen er kontaktet. Listen 
lægges til forstanderen, som følger op. Fejl forekommer sjældent. 
 
Ved ændringer medgiver psykiateren ny ordination, og den 
medicinansvarlige ændrer med det samme i listerne. 
 
Under besøget fra sundhedssupervision er medicininstruks, skabe og 
strukturer for medicinhåndtering gennemgået, og procedurerne er tilrettet 
og efterfølgende gennemgået på fællesmøde. 
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De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Medicinadministration 
 
Brugere 
 

Elevrepræsentanterne fortæller samstemmende med ledelse og 
medarbejdere om håndtering af medicin. 
 

 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Tilsynets 
Bemærkninger 
 

Der er arbejdet med håndtering af medicin og medicininstruks, som er 
tilrettet efter medicinsupervision. Det skal nu i praksis efterprøves, om 
instruksen er blevet for detaljeret og vanskelig at efterleve. 
 
Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger til de fysiske og 
sundhedsmæssige rammer. 
 

 
 
 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Generelt, normering, rekruttering 
 
Ledelse og 
medarbejdere 
 

Der er 7 fastansatte medarbejdere med pædagogisk uddannelse, 1 
studerende, 1 nattevagt og 1 afdelingsleder på Kvisten. 
 
Det nævnes, at der arbejdes på en mere tværfaglig sammensætning af 
medarbejdere på Kvisten således, der ansættes flere medarbejdere med 
sundhedsfaglig baggrund som fx sygeplejerske og ergo- eller fysioterapeut. 
Dette skal også ses i sammenhæng med den ændrede målgruppe.  
 

 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Arbejdsmiljø 
Samarbejde internt 
 
Ledelse 
 

Der er gennemført en AKU – ArbejdsKlimaUndersøgelse i efteråret. Der er 
lavet aftale med HR om gennemgang på hver afdeling med deltagelse af en 
konsulent. På Kvisten er undersøgelsen ikke gennemgået endnu, da ledelse 
og medarbejdere har været optaget af andre opgaver. 
 
Ledelsen har gennemgået AKU fra alle afdelinger og har valgt 3 
hovedområder, de vil give ekstra opmærksomhed. Det drejer sig om at 
forbedre mødeafviklingen, at gennemføre MUS – 
MedarbejderUdviklingsSamtaler regelmæssigt samt at være opmærksom 
på afdelingsledernes arbejdsmæssige belastninger. 
 
Blandt lederne er en stærk fornemmelse af, at AKUen blev gennemført på 
et kritisk tidspunkt, hvor medarbejderne på Kvisten var belastede af 
afdelingslederskifte og ny struktur, og at AKUen dermed viser et noget 
anderledes billede, end det faktisk forholder sig på nuværende tidspunkt. 
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Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Arbejdsmiljø 
Samarbejde internt 
 

På Kvisten har der siden efteråret været øget opmærksomhed på 
opkvalificering af medarbejderne, og der er iværksat en forandringsproces. 
Der er fokus på den primære arbejdsopgave, miljøterapi og åben dialog. 
Der er et ledelsesmæssigt ønske om en åben kultur med ligefrem dialog og 
med plads til begå fejl. Der er inddraget eksterne konsulenter i processen. 
 
Der er arbejdet med opmærksomhedspunktet vedr. informationsniveau 
siden sidste tilsyn. Der udgives et nyhedsbrev hver måned, med 
undtagelse af juli, hvori lederne har mulighed for at informere bredt. 
Nyhedsbrevet sendes til alle medarbejdere gennem Out Look. 
 
Der er nedsat en intern IT-arbejdsgruppe, som skal vurdere hvorledes 
fællesdrevet F-drevet gøres tilgængeligt og anvendeligt i forhold til den 
interne kommunikation. 
  
En anden arbejdsgruppe arbejder med implementering af Bosted System, 
som skal anvendes i forhold til brugerne.  
 

Medarbejdere 
 

Medarbejderne er endnu ikke bekendt med AKUen. De forventer, at den 
ikke er overvejende positiv, da den blev lavet på et tidspunkt, hvor 
afdelingen havde lidt krisepræg. Der var sygdom, udskiftning i ledelse og 
ny struktur med bl.a. indførelse af miljøterapi. 
Det var en svær tid i oktober og november, synes medarbejderne, men der 
er faldet ro på strukturen og kommet styr på fx vagtplanen. Medarbejderne 
synes, de er gode til at diskutere tingene med hinanden. Den kommende 
temadag mandag om miljøterapi indeholder også teambuilding, hvilket er 
givtigt, da medarbejderne ikke arbejder sammen så mange ad gangen, og 
derfor ikke kender alle lige godt. 
 
Afdelingen deler afdelingsleder med Pilen, og afdelingslederen har ikke 
kontor på Kvisten. Det kan vanskeliggøre informationsvejene. En 
medarbejder er blevet koordinator med ansvar for bl.a. arbejdsplanen. 
Medarbejderne oplever, at det har forbedret informationsniveauet, idet 
koordinatoren bringer informationer begge veje. 
 
Medarbejderne oplever, at de har en fleksibel arbejdsplads. I forhold til 
arbejdsplanen kan de ønske fridage, og ønskerne bliver tilgodeset i videst 
muligt omfang. 
 
Der forekommer vold og trusler i et begrænset omfang på afdelingen, som 
lige nu betegnes som stille og rolig, således har der været en episode det 
seneste 1½ år. Der er procedurer for registrering og plan for håndtering af 
trusler og vold, og der gives en vis introduktion til nyansatte. Der er planer 
om konflikthåndteringskursus, som medarbejderne mener, vil være en god 
”investering”, idet det er godt at genopfriske procedurer og være forberedt 
på evt. forandringer i elevgruppen. 
 

 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
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Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Tilsynets 
bemærkninger 
 

Arbejdsmiljø og internt samarbejde har i efteråret 2008 været under pres 
på grund af sygdom, udskiftning i ledelse og reorganisering af strukturen. 
Både medarbejdere og ledelse mener, at det har påvirket den foretagne 
Arbejdsklimaundersøgelse i negativ retning. 
 
Medarbejdere og ledelse beskriver også, at der siden efteråret er iværksat 
en forandringsproces med fokus på implementering af miljøterapi og 
opkvalificering af medarbejderne. En medarbejder er blevet koordinator på 
afdelingen, hvilket har været medvirkende til at informationen er forbedret, 
og der er kommet orden på arbejdsplanen. Medarbejderne synes, de har 
en fleksibel arbejdsplads med gode muligheder for diskussioner af den 
faglige indsats. 
 
Ledelsen har gennemgået AKUerne fra alle afdelinger og udvalgt tre 
områder, der skal arbejdes videre med. Det drejer sig om mødestrukturer, 
gennemførelse af MUS samt afdelingslederens arbejdsmæssige 
belastninger. 
 
Med forandringerne i bl.a. ledelsen, som er sket siden AKU, og ud fra den 
positive vurdering af arbejdsmiljøet, vurderer tilsynet, at tilbuddet nu bør 
overveje, hvordan det er relevant at anvende undersøgelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


