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Vedrørende sagsnr. 35-2011-6709  
Høringssvar over høringsudkast til tilsynsrapport Boligerne Rådhusvej 63, 4640 Faxe 

 
Høringssvaret er afgivet på vegne af Socialpædagogisk center, Centerleder Jess Grave.  
 
Socialpædagogisk center gør opmærksom på, at det fremgår af høringsmaterialet Styrelsen for Patient-
sikkerhed, at tilsynet er foretaget på Boligerne Rådhusvej 67. Dette er en fejl, idet tilsynet blev foretaget 
på Rådhusvej 63 på baggrund af en bekymringshenvendelse fra pårørende til en beboer på Rådhusvej 63. 
 
Det fremgår endvidere af materialet, at der er plads til 45 beboere i boligerne på Rådhusvej 63 og at der 
på tidspunktet for tilsynet var ansat 110 medarbejdere, hvoraf 3 havde sundhedsfaglig baggrund (SSA). 
Det er ligeledes en fejl, idet de korrekte tal er, at der i den pågældende afdeling bor 18 beboere, der er 
14 ansatte, heraf 2 sundhedsfaglige (SSA). Den samlede organisation har i alt 110 medarbejdere.  
 
Socialpædagogisk Center ser med alvor på Styrelsens høringsudkast og har undersøgt de angivne ikke-
opfyldte målepunkter til hvilke, der er udarbejdet og vedlagt en handleplan for hvert enkelt punkt. Hand-
leplanen har til hensigt at indfri Styrelsens krav og rette op på de nævnte forhold.  
 
Dertil vil vi gøre opmærksom på, at Socialpædagogisk Center styrkes organisatorisk og kompetencemæs-
sigt i den kommende periode. På tidspunktet for tilsynet var Socialpædagogisk Center organiseret i et 
selvstændigt center under socialområdet. Pr. 1. november 2021 blev det lagt sammen med sundhedsom-
rådet i et fælles center (Center for Social, Sundhed og Pleje). Der er derfor en proces i gang med at orga-
nisere snitflader og harmonisere områderne til størst mulig synergi og effektivitet.  
 
Strukturændringen vil styrke den sundhedsfaglige kvalitet på socialområdet, der yderligere understøttes 
af, at Socialpædagogisk Center ansætter en sygeplejerske på fuld tid med jobstart d. 1. marts 2022. Dertil 
blev der ansat en tværgående hygiejnesygeplejerske i Faxe Kommune i efteråret 2021. 
 
Som en del af de organisatoriske og sundhedsfaglige ændringer, er det blandt andet besluttet at boste-
derne under socialpædagogisk center implementerer sundhedsområdets instrukser, hvor det er relevant. 
Dette arbejde er i gang, men erstattes af det digitale instruks- og vejledningssystem VAR Healthcare, som 
er færdigimplementeret på sundheds og socialområdet til juli 2022. I den forbindelse er alle instrukser på 
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sundhedsområdet gennemgået og vurderet fortsat gældende, selvom revideringsdatoen ikke er ajour-
ført. Det gælder for flere af de vedhæftede instrukser i pågældende høringssvar.  
 
 
Vedlagt er: 
 

 Handleplan for reaktivt  - udgående tilsyn på Boligerne Rådhusvej 63, 4640 Faxe d. 21. septem-
ber 2021/Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 Instruks for medicindispensering i borgerens eget hjem 

 Instruks ophældning og udlevering af p.n. medicin 

 Instruks for skemamedicin 

 Instruks håndhygiejne 

 Instruks fnat 

 Instruks clostridium 

 Instruks norovius 

 Instruks for værnemidler 

 Instruks for sundhedsfaglig dokumentation 

 Procedure for informeret samtykke samt videregivelse af helbredsoplysninger. 

 Quick-guide infektioner 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jess Grave 
Centerleder  
 
Socialpædagogisk Center 
Center for Social, Sundhed og Pleje, Faxe Kommune 


