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Indledning og formalia 
 
Holmstrupgård er et specialiseret ungdomspsykiatrisk tilbud med 
døgn- og dagbehandling for cirka 60 unge mellem 14 år og 18 år, 
med mulighed for forlængelse indtil 23 år. Målgruppen er unge, der 
har svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller per-
sonligheds-forstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kon-
taktvanskeligheder. Døgnbehandlingen består af seks boafdelinger 
samt en projektafdeling og et efterværn, og dagbehandlingen består 
af skole og værksted. Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social 
Service § 67. Holmstrupgård er en selvejende institution med drifts-
overenskomst med Region Midtjylland.  
 
Forinden tilsynsbesøget forberedte tilsynet sig ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte 
tilsyn, den udarbejdede udviklingsplan, rapporten fra det seneste uanmeldte tilsyn og den ud-
arbejdede handleplan, samt hjemmesiden og Tilbudsportalen. Under tilsynsbesøget blev der 
udleveret en instruks for medicinhåndtering.   
 
Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Projektafdelingen den 29. september 2009.  
Der var følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten: 

• 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? 

Opmærksomhedspunkterne omhandlede forhold på Projektafdelingen. Der er udarbejdet en 
skriftlig udviklingsplan den 3. december 2009. Udviklingsplanen beskriver blandt andet udvik-
lingstiltag i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter. Udviklingstiltagene vil blive be-
skrevet under de relevante punkter i nærværende rapport.  
Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside og på Region Midtjyllands hjemme-
side, men ikke på Tilbudsportalen.   
 
Dette uanmeldte tilsyn var på Boafdeling Pilen og havde fokus på: 
- Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn samt 
- Individuelle planer, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejds-
miljø. 
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Side 2 

Deltagere i tilsynet 
Ledelsen: 

• Forstander Knud Byskov 
• Afdelingsleder Bodil Sidelmann Christensen 

 
Medarbejdere: 

• Teamkoordinator og pædagog  
• Fysioterapeut 

Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. 
 
Beboere/brugere: 

• Dreng, 16 år, boet på Pilen i snart to år 
• Pige, 14 år, boet på Pilen i snart to måneder 

Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. 
  

 
Program 
Tilsynet foregik i tidsrummet kl. 10.00 til 13.00. Der blev gennemført interviews med afde-
lingslederen, to medarbejdere og to unge. Rundvisningen var ved afdelingslederen. Opsamlin-
gen foregik sammen med forstanderen.    
 
 
Tilsynets samlede vurdering 
 
Boafdeling Pilen tilbyder en individuel og miljøterapeutisk indsats ud fra en psykodynamisk for-
ståelse. Aktuelt er der indvisiteret otte unge mellem 14 og 20 år.  
 
Pilen arbejder kontinuerligt med individuelle planer, statusrapporter og ugeskemaer. Hele ind-
satsen omkring den unge koordineres af en psykolog, to kontaktpersoner og en teamkoordina-
tor. Der afholdes statusmøde hvert efterår og opfølgningsmøde hvert forår. Den kommunale 
sagsbehandler deltager i møderne, men taler sjældent alene med den unge. Tilsynskonsulen-
terne anbefaler, at den unge trænes i mødet og samtalen med sin sagsbehandler, idet det er 
en betydningsfuld kontakt, som fortsætter ud over opholdet.  
 
De unge har indflydelse på dagligdagen via et dagligt planlægningsmøde og et ugentligt 
husmøde. De unge har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen til husmøde, og de skif-
tes til at være ordstyrer og referent. Der lægges vægt på et nært samarbejde baseret på kon-
krete samarbejdsaftaler med de unges forældre. Psykologen afholder forældresamtaler mindst 
to gange om året, og der afholdes pårørendeaftener mindst seks gange om året.  
 
Pilen har ikke haft magtanvendelser i 2009 og indtil nu i 2010. Medarbejderne har tidligere 
været på kursus i konflikthåndtering, og der arbejdes målrettet med at forhindre, at konflikter 
udvikler sig, så magtanvendelse bliver nødvendigt. Lovgivningen omkring magtanvendelse er 
ikke tydelig for medarbejderne, og der tales sjældent om magtanvendelse. Tilsynskonsulenter-
ne vurderer, at medarbejderne bør modtage undervisning og vejledning omkring lovgivning, 
retningslinjer og procedure, lige som det anbefales at tage temaet op til overordnet drøftelse i 
medarbejdergruppen løbende. 
 
Der er udarbejdet en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering, og hver tredje måned ud-
føres der egenkontrol i to uger med henblik på kvalitetssikring. Fejl og andre utilsigtede hæn-
delser indberettes elektronisk, men de drøftes ikke systematisk efterfølgende. 
Tilsynskonsulenterne anbefaler, at de relevante vejledninger fra Sundhedsstyrelsen gøres til-
gængelige for medarbejderne.   
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Pilen har tolv medarbejdere. Om dagen og om aftenen er der to eller tre medarbejdere på ar-
bejde, og der er en vågen nattevagt. Medarbejderne er inddelt i to kontaktpersonsteam.  
 
Stemningen beskrives som dynamisk og svingende, for det meste positiv, men indimellem og-
så som frustreret. Af forskellige årsager fortæller ledelsen og medarbejderne, at der har været 
en del udskiftning blandt medarbejderne. Der har været to trusler mod medarbejdere, og der 
arbejdes målrettet med at mindske vold og trusler om vold. Stress forekommer, men der er 
ikke arbejdsrelaterede sygemeldinger.      
 
Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder opdaterede, og taksten på 3177 kr. i døgnet 
fremgår.       
 
 
Tilsynskonsulenterne ser følgende opmærksomhedspunkter 

• Magtanvendelse: Medarbejderne bør modtage undervisning og vejledning omkring 
lovgivning, retningslinjer og procedure i forhold til magtanvendelse med henblik på at 
sikre den unges retssikkerhed.   

 
 
Den generelle faglige indsats 
 
Pilen tilbyder ophold til otte unge mellem 14 og 23 år, der har svære psykiatriske lidelser, som 
medfører vanskeligheder i kontakten med andre. Indsatsen centrerer sig om relationel støtte 
med fokus på samvær og kontakt i en velkendt og forudsigelig struktur. Gennemsnitligt varer 
et ophold mellem tre og fire år. Aktuelt bor der fire piger og fire drenge i alderen 14 til 20 år.     
 
 
Individuelle planer 
Når de unge indvisiteres i Pilen, har de som regel en overordnet og koordinerende handleplan, 
jf. Lov om Social Service § 140. Under alle omstændigheder udarbejder kontaktpersonerne en 
individuel plan sammen med den unge umiddelbar efter indflytningen. Før indflytningen afhol-
des et hjemmebesøg, og selve indflytningen foregår fleksibelt afhængig af den unges behov. 
Den unge kan forvente at blive mødt med imødekommenhed, støtte og forståelse i faste ram-
mer.  
 
Om efteråret udarbejdes en statusrapport, der er en helhedsbeskrivelse af den unge. Den indi-
viduelle plan revideres, og der afholdes statusmøde. Om foråret revideres den individuelle plan 
igen, og der afholdes opfølgningsmøde. Psykologen leder møderne, og den unge, forældrene, 
kontaktpersonerne og den kommunale sagsbehandler deltager. Afdelingslederen deltager ved 
ind- og udskrivninger samt efter behov.  
 
Det er de to kontaktpersoner, der udarbejder den individuelle plan og statusrapporten sammen 
med den unge, og de udarbejder ligeledes ugeskemaer med henblik på at sikre en fast struk-
tur og tilstrækkelig støtte. Hele indsatsen omkring den enkelte unge koordineres af psykolo-
gen, de to kontaktpersoner og teamkoordinatoren. Skriftligt materiale udarbejdes elektronisk, 
men er endnu ikke en integreret del af Bosted System. 
    
Der afholdes kontaktpersonsteammøde, teammøde og behandlingsmøde hver ottende uge. På 
kontaktpersonsteammøde forholder den unge og kontaktpersonerne sig til den individuelle 
plan, og på teammøde deltager den unge, kontaktpersonen fra afdelingen og skolen samt psy-
kologen. Ugen efter afholdes behandlingsmøde.  
 
Det er udgangspunktet, at den unge deltager i møderne, men den unges tilstand afgør, om og 
hvordan det er muligt. Hvis ikke den unge magter at deltage, gennemgås materialet med ved-
kommende. Den unge møder sin sagsbehandler til møderne, men det er sjældent, at de taler 
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sammen alene. Tilsynskonsulenterne anbefaler, at den unge trænes i mødet og samtalen med 
sin sagsbehandler, idet den unge efter opholdet og eventuel efterværn fortsat vil have kontakt 
med sagsbehandleren, og samarbejdet mellem den unge og myndigheden vil have væsentlig 
betydning for den unges fremtid.  
 
 
Brugerindflydelse 
Der afholdes husmøde for alle unge og de medarbejdere, der er på arbejde, hver onsdag aften. 
Dagsordenen indeholder dels punkter sat på af de unge og dels orienteringspunkter fra perso-
nalemøde, lige som der er et punkt med nyt fra elevrådet. De unge er på skift ordstyrer og re-
ferent. Indholdet kan for eksempel være aktiviteter, ønsker, vanskeligheder eller forberedelse 
af en indflytning. Endvidere er alle i huset samlet hver eftermiddag, hvor de byder ind med de-
res plan for resten af dagen efter tur, lige som det er muligt for en ung eller en medarbejder at 
dele med de øvrige, hvis de har noget særligt på hjerte. Ellers samles alle til måltiderne, og 
der er et tilbud om fælles aftenhygge.  
 
De unge, som tilsynet talte med, oplever at have indflydelse på dagligdagen. De fortæller om 
husmøderne og giver kosten som et andet eksempel på indflydelse. Alle unge har en maddag 
hver anden uge og i den modsatte uge har de ansvar for borddækning og oprydning en dag. 
Såvel medarbejderne som de unge har blik for, at der er mange individuelle og personlige be-
hov, som skal forenes i en fælles hverdag.  
 
Afdelingslederen fortæller, at der lægges vægt på et nært samarbejde med forældrene. Der 
laves faste aftaler omkring samarbejde, og kontaktpersonen ringer på et fastsat tidspunkt eller 
indkalder til faste møder. Psykologen afholder forældresamtaler mindst to gange om året. 
Strukturen omkring forældresamarbejde er parallel til strukturen i afdelingen. Der afholdes på-
rørendeaftener tre til fire gange om foråret og om efteråret, hvor der undervises i et konkret 
emne, og der gives mulighed for dialog mellem forældrene.  
  
 
Magtanvendelse 
Der har ikke været magtanvendelser i Pilen i 2009 og indtil nu i 2010. Medarbejderne har tidli-
gere været på kursus i konflikthåndtering, og i praksis anvendes der velovervejede strategier 
for at undgå, at konflikter udvikler sig, så magtanvendelse bliver nødvendigt. Afdelingslederen 
mener, det har positiv betydning, at sammensætningen af de unge aktuelt fungerer, og de la-
ver aktiviteter sammen og bruger hinanden i forskellige sammenhænge. De kan rumme, at de 
har forskellige holdninger, hvilket afføder diskussioner og flytter synspunkter, og de tager an-
svar for hinandens velbefindende.   
 
Lovgivningen omkring magtanvendelse er ikke tydelig for medarbejderne, om end de har for-
nemmelse af grænserne. Der tales sjældent om magtanvendelse, men svære situationer om-
kring en ung tages op til drøftelse på personalemøde. Tilsynskonsulenterne vurderer, at 
medarbejderne bør modtage undervisning og vejledning omkring lovgivning, retningslinjer og 
procedure i forhold til magtanvendelse med henblik på at sikre den unges retssikkerhed. Lige-
ledes anbefales det at tage temaet op til overordnet drøftelse i medarbejdergruppen med et 
fast interval.  
 
 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 
 
Medicinhåndtering 
Pilen har en omfattende og detaljeret instruks for medicinhåndtering, og for nylig er der udar-
bejdet en kortere og mere overordnet udgave, der er på syv A4 sider. Instruksen er fyldestgø-
rende og lever op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Hver tredje måned udføres der 
egenkontrol i to uger med henblik på kvalitetssikring af medicinhåndteringen på Pilen.  
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Embedslægeinstitutionen har været på besøg på Pilen i 2009, og besøget gentages i 2010. Der 
vejledes om forskellige sundhedsfaglige emner, blandt andet medicinhåndtering. Afdelingslede-
ren for Pilen er overordnet medicinansvarlig for hele Holmstrupgård, og på Pilen er der to me-
dicinansvarlige medarbejdere, som doserer medicinen. Fejl og andre utilsigtede hændelser 
indberettes elektronisk af en medicinansvarlig medarbejder, og indberetningen tjekkes igen-
nem af afdelingslederen, inden den sendes til Center for Børn, Unge og Specialrådgivning i re-
gionen. Afdelingslederen og medarbejderne mener, at de skal være bedre til at tage 
hændelserne op til fælles drøftelse, for eksempel på de ugentlige personalemøder. Pilen an-
vender ikke medicinmodulet i Bosted System.  
 
Medicinen opbevares i et aflåst skab på et vagtværelse ved siden af personalekontoret. Der er 
systematik i anvendelsen af diverse skemaer og registreringer. Den overordnede instruks for 
medicinhåndtering findes i en mappe på kontoret sammen med den omfattende instruks. Rele-
vante vejledninger fra Sundhedsstyrelsen er ikke i mappen. Tilsynskonsulenterne anbefaler, at 
vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni 2006 og vejledningen 
om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser af den 10. december 2007 
gøres tilgængelige for medarbejderne.   
 
 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
Pilen har tolv medarbejdere – en teamkoordinator, en fysioterapeut, to ergoterapeuter, en ple-
jer, fem pædagoger, to nattevagter. Afdelingslederen, en psykolog, en socialrådgiver og en 
husmor deles med Boafdeling Kvisten. Om dagen er der to medarbejdere, og om aftenen er 
der tre medarbejdere på arbejde, undtagen fredag og lørdag hvor der er behov for to medar-
bejdere, idet flere unge tager hjem på weekend. Om natten er der én vågen nattevagt. Enkelte 
unge udløser i perioder ekstra ressourcer, idet de har behov for at være sammen med en 
medarbejder stort set hele tiden. Medarbejderne er inddelt i to kontaktpersonsteam.      
 
 
Arbejdsmiljø 
Afdelingslederen og medarbejderne beskriver stemningen som dynamisk og svingende, for det 
meste positiv og indimellem frustreret. De første ti år var medarbejdergruppen stabil, men 
over de sidste to år har der været udskiftning, hvilket dels ses som naturligt, dels som en følge 
af organisationsændringer, som blandt andet har medført, at Pilen nu deler afdelingsleder med 
Boafdeling Kvisten. Medarbejderne oplevede, at lederen blev mindre synlig og tilgængelig, be-
slutninger tog længere tid, og der blev afholdt færre møder end tidligere. Organisationsstruk-
turen er lige blevet evalueret, og der arbejdes videre med små justeringer. Udskiftningen af 
medarbejdere har betydet, at der er kommet flere holdningsdiskussioner. Der er drøftelser 
omkring det individuelle relationsarbejde kontra den fælles miljøterapeutiske struktur. Afde-
lingslederen og medarbejderne oplever det som en kontinuerlig proces, og der ses parallelpro-
cesser i forhold til de unge, der også stiller spørgsmålstegn ved de individuelle kontra de fælles 
krav.   
 
I marts 2010 har der været to trusler mod medarbejdere, og verbale trusler forekommer, af og 
til også mellem unge fra forskellige afdelinger. Episoderne registreres, og der er en procedure 
for, hvordan der følges op på disse, blandt andet på personalemøde. Der tages forholdsregler 
for at mindske vold og trusler om vold, for eksempel er der særlige aftaler, hvis en medarbej-
der i en periode befinder sig alene i afdelingen. Sikkerhedsrepræsentanten for alle døgnafde-
lingerne er en medarbejder i Pilen.    
 
Medarbejderne oplever i perioder stress, men de medarbejdere, som tilsynet talte med, poin-
terede, at der ikke er sygemeldinger på grund af arbejdsmiljøet. Medarbejderne vurderer, at 
sygefraværet er lavt.   
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Andre forhold 
 
Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder med relevante og opdaterede oplysninger. Tak-
sten er 3177 kr. i døgnet.  
 
 


