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Ophævelse af påbud af 3. december 2020 til Socialpædagogisk Center 
Næstved, Næstved Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed vender nu tilbage vedrørende tilsynsbesøget hos jer 
den 3. juni 2021.

Afgørelsen og den endelige tilsynsrapport er vedlagt. I er ikke blevet partshørt over 
rapporten, da afgørelsen er til jeres fordel. Hvis der skulle være faktuelle fejl i rap-
porten, er I dog meget velkomne til at sende dem til styrelsen til trost@stps.dk. 

Med venlig hilsen 

Maria Pedersen
Fuldmægtig, cand.jur. 
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Side 2

Socialpædagogisk Center Næstved  
Otterupvej 6 - 8  
4700 Næstved

AFGØRELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud af 3. december 2020 til So-
cialpædagogisk Center Næstved, Næstved Kommune

Styrelsen forudsætter, at behandlingsstedet fremover fortsat overholder gæl-
dende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for. 

Hændelsesforløb
Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 3. december 2020 påbud til 
Socialpædagogisk Center Næstved, Næstved Kommune, om følgende: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af en 
tilstrækkelig instruks herom, fra den 3. december 2020. 

2. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder at udarbejde og implemen-
tere en tilstrækkelig instruks herfor, fra den 3. december 2020.

3. at udarbejde og implementere tilstrækkelige instrukser for personalets 
kompetencer, ansvars- og opgavefordeling, og for samarbejdet med be-
handlingsansvarlige læger, fra den 3. december 2020. 

Det blev samtidig besluttet, at for at kunne ophæve påbuddet, skulle styrelsen 
på et nyt tilsynsbesøg have konstateret, at påbuddet var efterlevet. 

Begrundelse
Styrelsen var den 3. juni 2021 på et opfølgende tilsynsbesøg på Socialpædago-
gisk Center Næstved, Næstved Kommune. 

Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at de målepunkter, der tidligere 
var konstateret mangler i, nu var opfyldt.

Styrelsen vurderer på den baggrund, at der ved tilsynsbesøget den 3. juni 2021 
ikke var problemer af betydning for patientsikkerheden, og at der ikke er grund-
lag for at opretholde påbuddet.

Konklusion
Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver på den baggrund påbud af 3. december 
2021 til Socialpædagogisk Center Næstved, Næstved Kommune. 

Offentliggørelse
Styrelsen har i dag fjernet resuméet af påbuddet og tilsynsrapporten fra tilsyns-
besøget den 23. juni 2020 fra styrelsens hjemmeside. Styrelsen har samtidigt 
anmodet www.sundhed.dk om, at resuméet af påbuddet fjernes. Behandlings-
stedet har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre resuméet eller den tidli-
gere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre resuméet til-
gængeligt på selve behandlingsstedet. 
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Styrelsen har endvidere i dag offentliggjort tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget 
den 3. juni 2021 på styrelsens hjemmeside. Rapporten vil forblive offentliggjort 
i 3 år, jf. §§ 22 og 23 i bekendtgørelse nr. 976 af 27. juni 2018 om registrering 
af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 

Behandlingsstedet skal offentliggøre tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 3. 
juni 2021 på behandlingsstedets egen hjemmeside og gøre rapporten umiddel-
bart tilgængelig på selve behandlingsstedet. Det følger af § 24 i ovennævnte be-
kendtgørelse. Offentliggørelse af tilsynsrapporten skal ske i samme periode, 
som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Med venlig hilsen

Maria Pedersen
Fuldmægtig, cand.jur. 
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