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Opfølgning på anbefalinger - 2022 

 
Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til Værestederne 76F og Frederiksgade, efter tilsynsbesøg den 2. og 3. august 
2022. 
 
 

Tema 2022 Anbefaling fra Socialtilsyn Øst Status Handling 
 

Vedr. Tilbudsportalen Værestederne står fortsat 
registreret under Faxe Sociale 
Udviklingscenter, hvorpå 
socialtilsynet anbefaler, at der 
sker en tilretning. 
 

Værestedernes registrering 
er tilrettet på 
Tilbudsportalen. 

 

Vedr. Hjemmeside Socialtilsynet anbefaler, at 
oplysninger om værestederne 
tilrettes på kommunens 
hjemmeside. 
 

Oplysninger om 
værestederne er tilrettet på 
Faxe Kommunes 
hjemmeside. 

 

Beskyttet beskæftigelse/ 
aktivitets- og 
samværstilbud/væresteder 

Socialtilsynet anbefaler, at der 
følges op på, hvorvidt der 
foretages en retvisende 
registrering af råd og 
vejledningsopgaver (antal 
opgaver) i værestedernes regi. 
 

Der sker allerede nu en 
retvisende dokumentation. 
Dog er der behov for at blive 
tydelig i, hvornår hjælp kan 
modtages anonymt og 
hvordan det skal registreres.  

Det er et fokusområde i 
udviklingen af brugen af § 82 
på værestederne.  

 

Notat 
 
Dato: 13. oktober 2022 
 
Sagsnummer: 
27.00.00-K09-13-22 
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Organisation og ledelse Socialtilsynet anbefaler, at 
ledelse og medarbejdere 
tydeliggør værestedernes 
visioner og strategi, og 
hvordan disse forventes 
implementeret i praksis. 
 
Socialtilsynet har i forbindelse 
med høringssvar fået 
fremsendt en strategi med 
opmærksomhedspunkter for 
efteråret 2022 samt foråret 
2023, som både gælder for 
Banebryderne som helhed men 
også med enkelte nedslag for 
værestederne. Socialtilsynet 
anerkender ledelsens arbejde 
med at få påbegyndt arbejdet 
med en strategi, men 
fastholder anbefalingen. 
 

Arbejdet er i gang. 
Værestederne fastlægger i 
uge 41 både vision, strategi 
og handleplan for de næste 6 
– 12 måneder.  

 

Organisation og ledelse Socialtilsynet anbefaler, at 
værestedernes sygefravær 
nedbringes. 
 

Personalegruppen på 
værestederne er lille, hvorfor 
sygefraværsprocenten stiger 
markant, hvis blot en enkelt 
medarbejder rammes af 
langtidsfravær. 
 
På Værestederne har to 
medarbejdere været ramt af 
langtidsfravær.  

Indsatsen for nedbringelse af 
langtidssygefravær er altid i 
fokus og der er iværksat 
konkrete indsatser. Den ene 
medarbejder er tilbage efter 
endt sygdom.  

Kompetencer Socialtilsynet anbefaler at 
faggrupper på Tilbudsportalen 
tilrettes. 
 

Faggrupper tilrettet på 
Tilbudsportalen. 
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Kompetencer Socialtilsynet anbefaler, at 
værestederne får afklaret en 
fælles referenceramme med 
tilgange og metoder og tilegner 
sig en fælles forståelse og 
anvendelse i praksis. 
 
Ligeledes at dette tilrettes på 
Tilbudsportalen. 
 

Det fælles faglige grundlag 
er et kontinuerligt 
fokusområde. 
 
 
 
 
Tilgange og metoder tilrettet 
på Tilbudsportalen. 

Helt konkret vil der arbejdes 
på yderligere implementering 
og kvalificering af 
Recoveryorienteret 
rehabilitering i den faglige 
praksis på tværs af 
Banebryderne. 

Kompetencer Socialtilsynet anbefaler, at 
værestederne får udarbejdet en 
kompetenceudviklingsplan 
med prioritering af fælles 
tilgange og metoder. 
 

 Er i gang.  
 
Personalegruppen er i gang 
med at fastlægge en tydelig 
struktur for refleksiv praksis 
og kompetenceudvikling over 
det kommende år. 
 

 


