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Til Social- og Beskæftigelsesudvalget 

 

Orientering om en anonym underretning med anklager om vold og fejl-
agtig medicinhåndtering overfor en beboer på bostedet Kilebo 

  
KORT OM SAGEN  
Tirsdag d. 7. juli 2020 modtager myndighed på ungeområdet en anonym 
underretning fra en medarbejder ansat på bostedet Kilebo, og Borger-
center Vest modtager underretningen d. 8. juli. Borgerens mor oriente-
res samme dag og inviteres til møde dagen efter. 
  
Underretningen handler om, at en navngiven medarbejder på bostedet, 
anklages for at skulle have øvet vold og konsekvent fejlmedicineret en 
borger på bostedet. Anklagerne om fejlagtig medicinhåndtering retter 
sig - ifølge underretningen - også mod andre borgere på bostedet. 
  
Underretningen anklager desuden en afdelingsleder på bostedet for ikke 
at forholde sig til problemerne, som han skulle være orienteret om, 
ifølge underretter. 
  
Der er tale om en sag, som forvaltningen ser på med stor alvor. Det er 
dog vigtigt at pointere, at en afdækning fortsat er i gang, og det derfor 
endnu ikke kan konkluderes, hvorvidt der er hold i anklagerne eller ej.  
  
Sagen er meldt til Østjyllands Politi af både mor og forvaltning med mis-
tanke om vold og fejlmedicinering på baggrund af den anonyme under-
retning. Der er skærpet opmærksomhed på indsatsen overfor borgeren, 
hvor borgerens trivsel er i fokus. Der er tæt dialog med borgerens mor, 
og der er rekvireret en psykolog og tilbud om krisehjælp til borger. Der 
arbejdes således for at skabe størst mulig tryghed i situationen. 
  
Forvaltningen tilstræber at få afdækket sagen fyldestgørende af hensyn 
til alle involverede parter, som udover borgerne, deres pårørende og 
medarbejdere også omfatter eksterne myndigheder som politi, Styrel-
sen for patientsikkerhed, Det sociale tilsyn og databeskyttelsesforord-
ningen (GPDR). På grund af sagens omfang og kompleksitet kan forvalt-
ningen på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvornår sagen vil være af-
dækket, så der kan træffes endelige beslutninger om sagens eventuelle 
konsekvenser.  Hverken den omtalte afdelingsleder eller den anklagede 
medarbejder er på Kilebo. 
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FORLØBET  
  
Uge 28: 
  
Tirsdag d. 7. juli:   

1. Myndighed på området for Unge, Job Uddannelse modtager en 
anonym underretning fra en medarbejder på (Kilebo).  

  
Onsdag d. 8. juli 

2. Voksne, Job og Handicap modtager den anonyme henvendelse 
3. Der indsendes orientering vedr. kritisk hændelse  
4. Det anklagede medarbejder fritages øjeblikkeligt fra tjeneste 
5. Der igangsættes indsamling af materiale om voldsregistreringer, 

borgerjournaler, magtanvendelser, utilsigtede hændelser (UTH) 
og medicinregistreringer 

6. Fungerende centerledelse (stedfortræder og vikarierende cen-
terchef) beder afdelingsleder lave en redegørelse 

7. Afdelingsleder interviewer efter aftale et antal medarbejdere  
8. Borgerens forældre orienteres om, at der foreligger en anonym 

underretning og inviteres til møde d. 9. juli 
9. Der planlægges personrettet tilsyn fra sagsbehandler i myndig-

hedsafdelingen 
10. En skriftlig orientering sendes til Socialtilsyn Midt 
11. Uanmeldt besøg på Kilebo af Socialtilsyn Midt, baggrund ukendt 

for forvaltningen 
12. Sagens anmeldes til politiet af borgerens mor (dato ikke bekræf-

tet) 
  
Torsdag d. 9. juli 

13. Afdelingsleder interviewer resterende medarbejdere  
14. Afdelingsleder afleverer redegørelse til centerledelsen 
15. Den anklagede medarbejder indkaldes til tjenstlig samtale 
16. Der laves konkret aftale om personrettet tilsyn til d. 10. juli 
17. Borgerens mor og søster deltager i en samtale om sagen på Ki-

lebo med afdelingsleder og stedfortræder for centerchefen  
18. Borgerens mor beder om fuld aktindsigt i sagen, herunder udle-

vering af underretningen før det personrettede tilsyn næste dag 
19. Alle pårørende på Kilebo orienteres af afdelingsleder om, at der 

verserer en alvorlig sag 
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Fredag d. 10. juli 

20. Forældre ønsker underretningen udleveret inden tilsynet. For-
valtningen sikrer en juridisk vurdering, inden underretningen kan 
udleveres 

21. Underretningen udleveres, af hensyn til de involverede, i anony-
miseret form kort før tilsynet  

22. Ungemyndighed afholder personrettet tilsyn. Forældre og sted-
far forlader tilsynet efter kritik af sen udlevering af underretning 
samt kritik over, at den involverede afdelingsleder deltager i mø-
det 

23. Sagen forsøges anmeldt mundtligt til Østjyllands Politi, som ef-
terspørger yderligere materiale til anmeldelsen 

  
Lørdag d. 11. juli 

24. Borgerens mor anmoder om fuld aktindsigt 3 år tilbage 
25. Rådmanden orienteres om sagen og det aftales, at der skal fore-

tages orientering på ekstraordinært møde i Social- og beskæfti-
gelsesudvalget den 17.juli  

  
Uge 29: 
  

26. Henvendelse fra Østjyllands Politi som har modtaget en anmel-
delse om vold fra borgerens mor  

27. Forvaltningen nedsætter en intern Task Force, der skal udar-
bejde en handleplan for håndtering af situationen på Kilebo 

28. Centerchef kaldes hjem fra ferie og igangsætter nye samtaler 
med medarbejdere og afdelingsleder 

29. Sagen anmeldes til Østjyllands Politi med vedlagt det, af politiet, 
efterspurgte materiale 

30. Orientering til Socialtilsyn Midt (igen) og Styrelsen for patientsik-
kerhed 

31. Uddybende skriftlig orientering til alle pårørende og invitation til 
møde den 21. juli 

32. Iværksættelse af dobbeltregistreringer på medicin 
33. Skærpet dokumentation i sagen 
34. Anmodning om status fra læge ift. fejlmedicinering 
35. Dialog og møde med Autismeforeningen 
36. Tjenstlig samtale med den anklagede medarbejder 
37. Orientering på ekstraordinært møde i Social- og beskæftigelses-

udvalget. 
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Uge 30: 
  

38. Opfølgende samtale med afdelingsleder 
39. Der påbegyndes uanmeldte personrettede tilsyn dels ift. konkret 

borger og dels ift. øvrige borgere i huset 
40. Afholdelse af fælles dialogmøde med pårørende 

  
 
 
Uge 31: 
  

41. De uanmeldte personrettede tilsyn fortsætter dels ift. konkret 
borger og dels ift. øvrige borgere i huset 

42. Opfølgende samtale med afdelingsleder 
43. Opfølgende tjenstlig samtale med den anklagede medarbejder 
44. Intern skriftlig redegørelse på baggrund af samtaler med medar-

bejdere og afdelingsleder samt dialog med pårørende s 
45. Opsamling og konklusion på de personrettede tilsyn i huset til le-

delsen 
  
Uge 32: 
  

46. 1. udkast til handleplan for den fremadrettede indsats i huset og 
på Kilebo generelt 

47. Afdelingsleder fra Snåstrup Vestergaard varetager pt. aktuelle 
afdelingslederopgaver på Kilebo 

  
Uge 33: 
  

48. Politiets undersøgelse pågår 
49. Møde mellem pårørende og repræsentanter fra MSB´s ledelse 

dvs. center-, drifts- socialchef samt direktør. Mødets konklu-
sion var, at der igangsættes en række initiativer. Fx er rekvire-
ret en psykolog fra Center for specialiserede børnetilbud, der 
skal bistå de berørte borgere med krisehjælp  

50. Task Force arbejder aktuelt med kvalificering af handleplan for 
indsatsen på Kilebo i lyset af endnu en sag med politianmeldelse 
til følge. 
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Uge 34. 

51. Udredning af berørte borgere på går 
52. Individuelle møder med pårørende og MSB´s ledelse. 
53. Der arbejdes på at tilbyde de berørte pårørende, der ønsker det, 

psykologhjælp 
 
 
 
 
 

 


