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Formål og metode  

Det uanmeldte skærpede tilsyn blev gennemført på baggrund af den vurdering der blev givet 

ved tilsynet den 21. november 2012, hvor Skovbogaard fik vurderingen ”ikke godkendt”. Det 

skærpede tilsyn blev afviklet i tidsrummet kl. 9.45 – 13.00.  

  

Tilsynet blev gennemført i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i semistrukturerede 

interviews, observation og gennemgang af elektronisk dokumentation og medicinskabe. 

Tilsynet talte med to medarbejdere samt med afdelingslederen.   

  

Udgangspunktet for det skærpede tilsyn var, at påse om der var arbejdet konstruktiv med de 

anmærkninger der blev givet ved tilsynet den 21. november 2012. Det skærpede tilsyn har 

herudover til hensigt, at vurderer hvorvidt ydelserne leveres med den kvalitet i udførelsen, 

som kommunalbestyrelsens har truffet afgørelse om og om gældende love og procedurer 

efterleves.   

  

Fakta om Skovbogaard  

Skovbogård er et samværs- og aktivitets tilbud for voksne med diagnoser indenfor 

autismespektret.  Skovbogaard er et nybygget tilbud, som ligger i et boligområde i Rødekro 

by. Det består af tre værksteder, med hver 12 borgere tilknyttet. Herudover forefindes 

personale faciliteter, mødelokaler og gårdhaver.   

  

Fokusområder  

Følgende områder blev der givet anmærkninger på ved tilsynet i 2012 og blev gennemgået 

under det skærpede tilsyn i 2013; Magtanvendelse og lægemiddelhåndtering.   

  

Magtanvendelse  

Der blev givet følgende anmærkninger ved tilsynet den 21. november 2012:  

  

- At det sikres at alle medarbejdere kender magtanvendelsesregelsættet samt 

procedurer for ansøgning og indberetning og at det anvendes i praksis  

  

- At det sikres at alle former for socialpædagogiske metoder er udtømt for, at få 

borgeren frivilligt til at medvirke til en nødvendig foranstaltning, forud for enhver form 

for magtanvendelse  
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- At enhver form for magtanvendelse dokumenteres og indberettes til forvaltningen j.f.  

magtanvendelsesregelsættet  

  

- At det sikres at borgere til enhver tid har mulighed for, at kunne forlade et aflåst 

område  

  

Nedenstående handleplan for opfølgning har tilsynet modtaget den 20. 12. 2012  

- Rapporten og anmærkningerne er blevet drøftet i personalegruppen  

  

- Invitere juristen ud til Skovbogaard for at får gennemgået de gråzoner vi arbejder i og 

hvordan vi skal forholde os til dette  

  

- Afdelingsleder har bedt alle medarbejdere om at udfylde magtanvendelse skemaerne, 

hvis de udøver magtanvendelse  

  

- Afdelingsleder har bedt alle medarbejdere gå i tænkeboks om, hvordan de kan ændre 

tankegangen fra låste døre til bevægelses frihed uden at gå på kompromis på 

sikkerheden både for borger og personale  

  

- Det er aftalt at vi på en temadag i februar 2013, bruger tiden til at drøfte låste døre og 

komme med løsningsforslag  

  

De interviewede medarbejdere oplyser, at tilsynsrapporten fra november 2012, er blevet 

gennemgået på personalemøde. Medarbejderne oplyser endvidere, at de er bekendte med 

magtanvendelsesregelsættet og at de er informeret omkring proceduren for ansøgning og 

indberetning. Al materialet forefindes elektronisk.   

  

Én af de interviewede medarbejdere fremviser en elektronisk udfyldt indberetning om 

magtanvendelse, som har fundet sted i januar måned 2013.   

Det oplyses at indberetningen er indsendt til myndighedsafdelingen, hvor de afventer en 

tilbagemelding. Den elektroniske udfyldte indberetning fremsøges på G-drevet, hvor der også 

forefindes andre dokumenter med personfølsomme data. Det var ikke muligt at fremsøge 

dokumentation vedr. hændelsen i borgeres elektroniske journal, den pågældende dag, hvor 

hændelsen var fundet sted.   

Tilsynet gør lederen opmærksom på, at personfølsomme data altid skal journaliseres i et 

sikret system, som Acadre eller i deres fagsystem j.f. persondataloven og Aabenraa 

kommunes interne retningslinjer; Informationssikkerhed: Pas godt på viden og oplysninger.  

  

Afdelingsleder har i samråd med medarbejderne besluttet ikke, at inviterer juristen ind til 

drøftelse/undervisning af gråzoner vedr. magtanvendelse, da de ikke mener det er aktuelt. 

Tilsynet gør opmærksom på andre, der kunne være relevante i forhold til 

drøftelser/undervisning omkring pædagogiske metoder i forhold til forebyggelse af 

magtanvendelse. F.eks. Forvaltningens pædagogiske konsulent og/eller VISO1.   

  

                                       
1 VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, der yder gratis, vejledende specialrådgivning og 

udredning,  
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Tilsynskonsulenterne observerer, at lågerne ind til gårdhaven og til indgangen til Skovbogard 

er aflåste med cylinder låse. I de tre værksteder, er ét af værkstedernes indgangsdør låst. 

Det oplyses, at hvis borgerne ønsker at komme ud, låses døren op. Oftest kan borgerne dog 

afledes i at forlade værkstederne.  

  

Lederen oplyser at der er indkøbt et nyt låsesystem, til indgangslågen i gårdhaven, hvor man 

skal kunne anvende en kode til at låse op. Koden vil blive synligt markeret ved låsen. Pga. af 

vintervejret har det endnu ikke været muligt at monterer dette.  

  

Det oplyses at de lukkede gårdhaver anvendes som pauserum for borgerne i tidsrummet 

mellem kl. 13 – 13.30, hvor medarbejderne også holder pause. Det oplyses, at der altid er en 

medarbejder sammen med borgerne når der holdes pause i gårdhaven. Medarbejderen 

oplyser, at de har drøftet, hvordan de kan ændre praksis omkring de låste døre og rutiner i 

forhold til pauser.  

Det oplyses endvidere at borgerne til en hver tid kan komme ind, hvis de ikke ønsker, at 

holde pause i gårdhaven.   

Tilsynet oplever at medarbejderne er meget opmærksomme på borgernes ret til 

selvbestemmelse og de fortsat vil have fokus på praksis omkring de låste døre, og løbende 

drøfte, hvorvidt det er nødvendigt i alle situationer.   

  

Lederen oplyser at den aftalte temadag som var planlagt til afvikling i februar er udsat og 

planlagt til den 8. april, hvor der bl.a. lægges op til at få udarbejdet ”handlestrategier” på de 

borgere, som kan være en udfordring i det daglige, så magtanvendelse og behovet for låste 

døre forebygges.  

  

Vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at de på Skovbogaard har arbejdet konstruktivt med forebyggelse 

af magtanvendelse og løbende drøfter behovet for og rutiner vedr. låste døre. Herudover 

opleves det, at der er behov for et øget fokus omkring dokumentering og journalisering af 

magtanvendelsesepisoder.    

  

Anmærkning  

- At det sikres at alle personfølsomme data journaliseres i sikrede systemer, såsom 

Acadre eller i deres fagsystem.   

  

Lægemiddelhåndtering  

Der blev givet følgende anmærkning ved tilsynet den 21. november 2012:  

- Det sikres at samtlige medarbejderne kender til relevante lægemiddelprocedure, og 

at de følger procedurerne i praksis.  

  

Følgende handleplan blev indsendt til tilsynsenheden den 20.12.2012:  

  

- Afdelingslederen vil arrangere undervisning i Medicinhåndtering med udgangspunkt 

i Medicin håndterings mappen.   

- Derudover vil afdelingslederen kontakte Svane apoteket og bestille et 

medicinkursus – med gennemgang af de præparater der udleveres på stedet. Dette 

har de haft gode erfaringer med på bo-enhederne.   
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Ved det skærpede tilsyn oplyses det, at er ikke er gennemført eller planlagt undervisning i 

lægemiddelhåndtering.   

Leder oplyser, at der har besluttet,   

- At der skal gennemføres undervisning ved apoteksansat medarbejder vedr.  

lægemiddelhåndtering samt virkning/bivirkning af medicin, der gives til borgerne  

- At det skal fastlægges hvilke af procedurerne i Handicap & Psykiatris ”Mappe med 

lægemiddelhåndteringsprocedurer”, der er relevante for Skovbogård, hvorefter 

disse introduceres for personalet  

  

Ved samtale med medarbejdere oplyser en af to adspurgte medarbejdere, at der forefindes 

lægemiddelprocedurer på stedet, men indholdet er ikke kendt. Begge oplyser, at de ikke er 

undervist i lægemiddelhåndtering siden tilsynet i november 2012.  

  

Medicinen bliver bestilt af og leveret fra botilbuddet og opbevares i aflåste skabe på 

Skovbogaard. Medarbejderne på Skovbogaard udleverer medicinen til borgerne.  

  

Ved forespørgsel redegør 2 af 2 medarbejdere for kontrol af borgernavn, tidspunkt for 

udlevering af medicin samt overensstemmelse mellem angivet og faktisk antal tabletter før 

udlevering af dosisdispenseret medicin. Dertil redegøres for, hvordan medicinen udleveres og 

at man er opmærksom på, om medicinen indtages. Dette vurderes at foregår i henhold til 

proceduren.   

  

Opbevaringen af medicinen gennemgås i alle tre værksteder.   

Der bliver opbevaret PN (ved behov) medicin til borgerne, samt den dosispakket medicin der 

skal udleveres samme dag.   

Medicinen blev opbevares på forskellige måder i de tre værksteder. Alle steder i separat 

kurv/æske/taske til hver borgers medicin.  I det ene værksted har man vedlagt en meget 

udførlig vejledning på et bestemt præparat som gives PN; hvornår borgeren skal have 

medicinen og hvordan den gives korrekt. I et andet værkssted har man valgt en anden 

metode med en lidt mindre udførlig vejledning i forhold til hvornår PN medicin skal gives, 

men ikke hvordan.   

  

Der er ikke planlagt møde undervisning med apotekeransat medarbejder vedr. 

lægemiddelhåndtering.  

  

Anbefaling  

Den gode praksis omkring en udførlig vejledning i.f.t. et bestemt PN-præparat kan med fordel 

udbredes til at omfatte alle værksteder og evt. flere PN præparater.   

  

Ved gennemgang af medicinskabene blev der set på, om de gældende procedurer vedr.  

opbevaring samt dispensering til senere administration, blev anvendt i praksis.   

Der blev bl.a. fundet følgende mangler, der ikke er i overensstemmelse med procedurerne:  

- Medicin der havde overskredet holdbarhedsdato  

- Medicin i blisterpakning uden mulighed for, at kontrollere holdbarhedsdato  

- Uidentificerbare tabletter dispenseret i et medicinbæger, uden cpr nummer Medicin 

hvor der ikke var angivet hvem det tilhørte  
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Vurdering  

Det er tilsynsenhedens vurdering, at der ikke er blevet fulgt op på anmærkningen givet ved 

tilsynet i november 2012. De to af Skovbogaard´s indsendte (20. december  2012) 

opfølgningspunkter er ikke igangsat eller planlagt.  Afdelingsleder er bevidst om dette og har 

planer om, at iværksætte opfølgningen i nærmeste fremtid.   De gældende procedurer 

anvendes ikke i praksis.  

   

Anmærkning  

- At det sikres at samtlige medarbejderne kender til relevante og gældende 

lægemiddelprocedure, og følger procedurerne i praksis.  

- At der er særlig opmærksomhed på at sikre, at procedurerne; Modtagelse og 

opbevaring af lægemiddel, Dispensering til senere administration,  

Lægemiddeladministration inkl. uddelegering af kompetence og Undervisning 

implementeres og følges i praksis.  

  

Konklusion  

Jævnfør ovenstående redegørelser, vurderinger og anmærkninger konkluderer tilsynsenheden 

at Skovbogaard til dels har fulgt op på anmærkninger givet ved tilsynet den 21. november 

2012.   

På baggrund af de afledte anmærkninger, skal der udarbejdes en handleplan for 

opfølgningen. Handleplanen indsendes til Tilsynsenheden senest 1 måned efter modtagelsen 

af den endelige rapport.  

Tilsynsenheden vil gennemfører et tilsyn om ca. 5 måneder, hvor der vil blive fulgt op på 

ovenstående anmærkninger.  

  

Opfølgnings- og formidlingsproces  

  

 Uanmeldt tilsyns- og høringsproces  

  Beskrivelse  

1  Uanmeldt skærpet tilsyn gennemføres jf. retningslinjer. Dato, tidspunkt og 

tema for tilsynet er ukendt og ikke udmeldt på forhånd.  

2  Kort skriftlig tilbagemelding udfærdiges af tilsynsenheden.  

3  Den skriftlige tilbagemelding fremsendes til afdelingsleder for 
kommentering af faktuelle fejl, hvorefter denne sendes retur til 
tilsynsenheden indenfor 10 hverdage.   
Tilsynet fremsender den endelige tilbagemelding til centerleder og 

afdelingschef.  

4  Tilsynsenheden sender kvartalsvise orienteringer vedr. tilsyn til 

Handicapråd og Socialudvalg. Obs   

  

 Opfølgning og formidling  

  Beskrivelse  

1  Afdelingslederen sikrer, at den endelige rapport er tilgængelig for 

borgere/brugere, pårørende og medarbejdere.  
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2  Tilsynsenheden fremlægger en årsredegørelse overfor Socialudvalget 

(SOU) én gang årligt. Herudover kan SOU til enhver tid bede om 

yderligere uddybning, såfremt der måtte være særlige spørgsmål som 

ønskes afklaret.  

3  Tilsynsenheden sørger for at de skriftlige tilbagemeldinger offentliggøres 

på kommunens hjemmeside  

4  Tilsynets skriftlige tilbagemeldinger forventes løbende behandlet i  

Sundhed og Omsorgsforvaltningens kvalitetsorganisation (fora, udvalg og 
råd).  

Kvalitetsrådet fastlægger løbende udviklingstiltag på tværs af 

forvaltningens enheder.  

  


