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Høringsbrev vedrørende sundhedsfagligt tilsyn på 

Svendborg Kommunes tilbud i 2019 
 

 

 

 

Kære Handicapråd  

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres på udvalgsmødet den 16. juni 

2020 om sundhedsfagligt tilsyn gennemført på Svendborg Kommunes 

tilbud i 2019.   

 

I denne forbindelse fremsendes 2 tilsynsrapporter i høring i Handicap-

rådet.   

 

 

 

Baggrund  

Styrelsen for Patientsikkerhed (Styrelsen) fører tilsyn med sundheds-

forholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.  

 

Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden samt 

sikre læring hos sundhedspersonalet.   

 

Tilsynsbesøget tager dels udgangspunkt i en række generelle måle-

punkter, og dels i målepunkter, som er specifikke for typen af behand-

lingsstedet. Målepunkterne fokuserer på, om patientsikkerheden er til-

godeset, og om patientrettighederne er overholdt.  

 

Med udgangspunkt i en stikprøve udvælger Styrelsen de steder, hvor 

der skal føres tilsyn. Det er således ikke alle relevante tilbud i Svend-

borg Kommune, som får et tilsynsbesøg hvert år.  

 

På baggrund af tilsynsbesøget udarbejder Styrelsen en tilsynsrapport, 

hvori de redegør for deres samlede vurdering af patientsikkerheden og 

kategoriserer tilbuddet i én af nedenstående kategorier:  

 

 Ingen problemer af betydning for patientsikkerhed  

 Mindre problemer af betydning for patientsikkerhed 

 Større problemer af betydning for patientsikkerhed 

 Kritiske problemer af betydning for patientsikkerhed  

 

I henhold til Sundhedsloven er det op til den enkelte kommune at af-

gøre på hvilket niveau, tilsynsrapporterne behandles. Socialafdelingen 

orienterer Social-og Sundhedsudvalget om tilsynsbesøgene løbende og 

ligger en samlet sag op til politisk behandling én gang årligt. 
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Samlet konklusion 

I 2019 blev Vestereng, Ryttervej og Søndergade udvalgt. Social- 

afdelingen har pr. 1. maj 2020 kun modtaget en tilsynsrapport ved- 

rørende Vestereng og Ryttervej.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet Vestereng og Ryttervej i 

kategorien større problemer af betydning for patientsikkerhed og givet 

påbud om, at tilbuddene skal bringe de uopfyldte målepunkter i orden.  

 

Se venligst bilag 1 som er en oversigt over, hvilke krav  henholdsvis 

Vestereng og Ryttevej skal opfylde, for at Styrelsen ophæver deres 

påbud.  

 

 

Høringsmateriale   

Der er vedlagt 3 bilag.  

 

Bilag 1: En oversigt styrelsens påbud til Ryttervej og Vestereng. 

Bilag 2: Tilsynsrapport for Ryttervej 

Bilag 3: Tilsynsrapport for Vestereng.  

 

 

Høringsfrist  

Høringsfristen er fredag den 29. maj 2020. 

 

I bedes sende høringssvaret til alma.hrustanovic@svendborg.dk  

 

Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.   

 

Med venlig hilsen 

Administration og Udvikling 
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