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Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård 
Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger 

 
Kategorier: 
På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet 
sættes mål for de unges ophold med talværdier fra 1 som det bedste og 4 som det dårligste. Ved 
udskrivning talsættes, hvilket funktionsniveau de unge har nået på udskrivningstidspunktet.  
 
Nedenfor beskrives grafisk og i sammenfattende form de unges udvikling indenfor undersøgelsens 
11 kategorier i forbindelse med deres anbringelse. Kategorierne er: bolig, økonomi, fritidsinteresser, 
personlig hygiejne, familie netværk, netværk med venner, beskæftigelse/skole, alkohol, hash, 
stoffer, kriminalitet. 
 
Undersøgelsen baserer sig på 22 unge, der blev udskrevet fra de 4 døgnafdelinger i 2005 og 2006. 
 
Hvordan er det gået de unge under anbringelsen? 
 
Boligsituation: 
Når de unge anbringes på Holmstrupgård sker det på baggrund af, at den boligsituation de befinder 
sig i i hjemmet, skolen eller den institution, de er anbragt på, ikke er optimal og udviklende for dem. 
En stor del af de unge anbringes direkte i forlængelse af en indlæggelse på ungdomspsykiatrisk 
afdeling. Boligsituation for de unge er derfor, at de på indskrivningstidspunktet enten er afhængige 
af at bo i institutionslignende rammer eller har brug for i en periode at bo i et særligt pædagogisk 
miljø. 
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Undersøgelsen viser, at boligsituationen for 50 % af de unge er blevet væsentlig forbedret, og det 
fastsatte mål blev nået. Det vil sige, at de unges situation er ændret til, at de nu kan indgå i et 
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almindeligt opvækstmiljø, men stadig med behov for særlig støtte, som for eksempel at blive 
tilknyttet udslusningsafdelingen Bogruppen. 9 % fik forbedret status, dog uden at nå det fastsatte 
mål. For 27 % af de unges vedkommende forblev status den samme som ved indflytning og for 14 
% af de unge var deres boligsituation blevet dårligere, end ved indskrivelsen. De har ikke kunnet 
profitere af institutionens rammer og tilbud og har derfor fortsat brug for at bo i særligt pædagogisk 
miljø eller er afhængige af at bo på institution. 
 
Økonomi: 
Når der i undersøgelsen spørges til, hvordan de unge er i stand til at varetage deres egen økonomi, 
drejer det sig om de lomme- og tøjpenge, de har til rådighed hver måned. Det er i undersøgelsen 
ikke oplyst, om nogle af de unge tjener penge ved fritidsjob. Typisk for de unge på Holmstrupgård 
er, at de ikke har et fritidsjob. 
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Under anbringelsen opnåede 45 % af de unge det mål, der var sat i forhold til at være i stand til at 
varetage egen økonomi. Ud af dem var halvdelen af de unge på indskrivningstidspunktet i stand til 
at varetage egen økonomi fuldstændigt og sådan fortsatte det. Andre 45 % af de unge nåede ikke det 
mål, der var sat om at kunne administrere egne penge eller at kunne administrere egen økonomi 
med nogen støtte; og de forvaltede deres økonomi, som da de flyttede ind. 9 % af de unge blev 
dårligere til at administrere deres lomme- og tøjpenge. 
 
Fritidsinteresser: 
I resultatdokumentationsskemaet spørges der ved indflytning til om, de unge har en eller flere 
fritidsinteresser, som de selv kommer af sted til, om de har brug for hjælp til at gennemføre 
aktiviteter, eller om de ikke kan fastholdes i nogen former for aktiviteter. Ud fra erfaringer om, at en 
stor del af de unge der anbringes, har vanskeligt ved at komme af sted og dyrke fritidsaktiviteter, 
har vi på Holmstrupgård oprettet vores eget oplysningsforbund, HOF, på institutionen. HOF 
udbyder mange forskelligartede aktiviteter, og der stilles krav om, at de unge skal deltage i mindst 
en aktivitet om ugen. 
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Undersøgelsen viser ikke noget om, om aktiviteterne, som de unge deltager i, foregår på 
Holmstrupgård eller udenfor. Men undersøgelsen viser, at 50 % af de unge, der har boet på 
Holmstrupgård, i løbet af deres ophold enten er blevet i stand til selv at arrangere og deltage i 
fritidsaktiviteter, eller at de har behov for hjælp til organisering, men selv er aktive med hensyn til 
gennemførelsen af aktiviteterne. For 36 % af de unges vedkommende blev målet ikke nået og status 
var det samme som ved indskrivning. Det drejer sig her om unge der kun kan fastholdes i 
aktiviteter, forudsat at tilrettelæggelsen kommer fra pædagogens side eller om unge, der ikke kan 
fastholdes i aktiviteter. For 9 % unges vedkommende blev deres status dårligere end på 
indskrivningstidspunktet og de havde svært ved at fastholde en fritidsaktivitet. 
 
Personlig hygiejne: 
I undersøgelsen spørges der til om den unge selv kan tage sig af sin personlige hygiejne, om den 
unge har brug for hjælp, eller om den unge er uden interesse for sin hygiejne og afviser at tage mod 
hjælp. 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

  
Næsten alle de unge, 81 % nåede det mål, der blev sat for dem i forbindelse med at kunne varetage 
egen hygiejne. Det forholder sig således, at på dette område er de unge allerede på 
indskrivningstidspunktet i stand til at passe og pleje sig selv. Der ses en mindre forskel på piger og 
drenge. De 13 %, der ikke nåede målet og som havde samme status som ved indskrivning, var alle 
drenge, og de var stadig afhængige af hjælp til hele den personlige hygiejne. 
 
Netværk, familie: 
Kontakten til familie drejer sig her om, i hvilken grad og med hvilen hyppighed de unge har kontakt 
til forældre, søskende, primære omsorgspersoner og anden familie. Når de unge anbringes på 
Holmstrupgård, er kontakten til familienetværket svingende fra meget tætte familiebånd til meget 



 4 

sporadisk og næsten ingen kontakt. Da familienetværket er en betydningsfuld del af de unges liv, 
arbejdes der på alle døgnafdelingerne med så tæt kontakt med familien som muligt for at bruge de 
ressourcer, der er i familien, i samarbejdet omkring de unges udvikling. 
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For 1 af de unge, svarende til 4 %, lykkedes det at få skabt en bedre kontakt end forventet mellem 
den unge og familien. For 63 % af de unge blev forholdet til familien styrket, med hyppigere 
kontakt, og en enkelt fik forbedret forholdet, men målet blev ikke nået. For 13 % af de unge var 
situationen den samme, som da den unge flyttede ind på Holmstrupgård, og for 13 % blev kontakten 
til familien mere sporadisk end ved indskrivning. 
 
Netværk, venner: 
For mange af de unges vedkommende gælder det på indskrivningstidspunktet, at forholdet til 
venner er baseret på sporadiske kontakter, og for et par stykker gælder det, at de hverken har 
kontakt med bekendte eller venner. 
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Undersøgelsen viser en klar forbedring af kontakten til venner og bekendte for mere end 50 
procents vedkommende. Men undersøgelsen viser samtidigt, at for 40 % af de unge sker der ingen 
ændring i forholdene til netværket af venner; status er den samme som ved indskrivning. For en 
enkelt bliver status dårligere, da vedkommende går fra at have hyppig kontakt til en eller flere 
bekendte til at have sporadisk kontakt. Undersøgelsen viser ikke noget om, hvordan kontakten 
mellem de unge foregår, om det er kontakt via SMS/internet, eller om de mødes. 
 
Beskæftigelse/skole 
Når de unge anbringes på Holmstrupgård, har mange af dem en meget problematisk skolegang bag 
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sig med meget fravær på grund af forskellige problemstillinger begrundet i deres psykiatriske 
vanskeligheder, mobberi og social isolation.  
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Skolen på Holmstrupgård har specialuddannede lærere og særligt tilrettelagt undervisning. 
Klasserne forsøges sammensat efter de enkelte unges behov, ligesom skemaet tilrettelægges 
individuelt. De fleste unge går i skole på Holmstupgård, og kun et fåtal går i skole eller er i 
beskæftigelse udenfor. For 40 % af de unge betød det, at de nåede det mål, der var sat for dem, blev 
i stand til at følge den tilrettelagte undervisning og beskræftigelse.1 ung fik forbedret status, dog 
uden at nå målet. For en anden gruppe på 40 % af de unge blev resultatet, at de ikke nåede målet, og 
for 13 % af de unge betød det, at deres status blev forringet i forhold til indskrivningstidspunktet. 
Det drejer sig her om, at den unge enten ikke passer skolen eller ikke er i nogen form for 
beskæftigelse.  Eller også er det forbundet med store vanskeligheder og mange forsømmelser. 
 
Alkohol: 
Uanset alder må de unge på Holmstrupgård  ikke drikke nogen former for alkohol. Deres forhold til 
alkohol skal i undersøgelsen forstås som den måde de håndterer det på, når de ikke opholder sig på 
institutionen, er i byen eller på weekend. 
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Langt de fleste unge har et fornuftigt forhold til alkohol. For 68 % af de unge er målet nået, og i 
denne sammenhæng skal det fortolkes sådan, at de enten ikke drikker alkohol eller har et 
uproblematisk forhold til det. En enkelt ung opnåede et bedre resultat end det mål, der var sat. 13 % 
unge nåede ikke målet og for 13 % var deres status dårligere end ved indskrivning. De begyndte at 
drikke jævnligere, end de tidligere havde gjort. 
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Hash: 
Blandt nogle grupper af unge er det almindeligt at bruge hash, enten dagligt eller i weekender. For 
langt de fleste unge på Holmstrupgård er hash ikke noget, de bruger; kun nogle ganske få har et 
problematisk forhold til hash. 
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81 % af de unge når det mål, der er sat for dem, og 1 opnår endda bedre resultat end det mål, der var 
sat. I forbindelse med hash skal det forstås på den måde, at de fleste, der når målet slet ikke ryger 
hash eller gjorde det på indskrivningstidspunktet. For 9 % af de unge blev målet ikke nået, status 
var den samme som på indskrivningstidspunktet og, for 9 % blev status dårligere end ved 
indskrivning. I denne undersøgelse drejer det sig om, at de unge jævnligt eller i perioder ryger hash. 
 
Stoffer: 
Stoffer i denne undersøgelse er hårde stoffer som blandt andet ecstacy, speed og kokain. Ingen af 
disse stoffer er særlig brugte blandt de unge på Holmstrupgård. Misbrug af lightergas er taget med i 
denne kategori.  
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77 % af de af unge når det fastsatte mål og det betyder, at den unge ikke tager stoffer eller gjorde 
det på indskrivningstidspunktet. For 23 % af de unge udviklede situationen sig således for dem, at 
de enten tog stoffer jævnligt eller i perioder, og en enkelt brugte stoffer massivt. Undersøgelsen 
siger ikke noget konkret om, om det er stoffer eller lightergas, de unge har misbrugt. 
 
Kriminalitet: 
Ingen af de unge der anbringes på Holmstrupgård har været involveret i voldsom kriminalitet. De 
unge kan have domme for kriminalitet, men er ikke er idømt ungdomssanktion. 
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Ud af de 22 unge nåede 77 % det opstillede mål. I langt de fleste tilfælde betyder det, at de unge 
ingen kontakt har haft med politiet i relation til kriminalitet. For 9 % af de unges vedkommende var 
status den samme som ved indskrivning. 1 havde kontakt med politiet i forbindelse med 4 – 10 
forhold og 1 enkelt i flere end 10 forhold. 13 % af de unge kom i kontakt med politiet i forbindelse 
med 1-3 forhold. 
 
 
Oversigt over det samlede resultat: 
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