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Afgørelse om påbud til Møllebo Plejecenter

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med 
sagsnr. 5-9011-1832/2. 

Styrelsen har den 6. august 2018 partshørt Møllebo Plejecenter over et afgørel-
sesudkast om påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

Møllebo Plejecenter har den 21. august 2018 afgivet høringssvar, som er ind-
draget i afgørelsen.  

Afgørelsen og den endelige tilsynsrapport er vedlagt. Som bilag til afgørelsen 
er også vedlagt det endelige resumé til offentliggørelse. Det er dette resumé, 
Møllebo Plejecenter har pligt til at offentliggøre.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal beklage den lange sagsbehandlingstid.

Med venlig hilsen 

Nanna Andersen
Fuldmægtig, jurist 
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Møllebo Plejecenter  
Jasminvej 23  
8763 Rask Mølle

AFGØRELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 8. 
marts 2018 et påbud til Møllebo Plejecenter, om: 

 at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivnin-
gen herom fra datoen for endelig afgørelse.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbe-
søg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 8. marts 2018 et varslet plan-
lagt tilsyn med Møllebo Plejecenter, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Møllebo Plejecenter er et kommunalt plejecenter med plads til 20 beboere, pri-
mært fra lokalområdet. Der var på tilsynstidspunktet ansat en sygeplejerske på 
Møllebo Plejecenter og sygeplejersken var der i dagtimerne på hverdage. Det 
øvrige sundhedsfaglige personale bestod på tilsynstidspunktet af social- og 
sundhedsassistenter samt hjælpere. Der var 4-5 ansatte i dagvagt og 2-3 ansatte 
i aftenvagt. Nattevagten blev dækket af 1 ansat med mulighed for tilkald fra det 
udekørende personale. Sygeplejerskedækningen blev i aften- og nattetimer samt 
weekend og helligdage dækket af hjemmesygeplejen.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, 
og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentation for tre pa-
tienter. Styrelsen har endvidere inddraget kommunens partshøringssvar af 21. au-
gust 2018.

Ved tilsynsbesøget 8. marts 2018 kunne styrelsen konstatere, at der på Møllebo 
Plejecenter ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende 
regler herom.

Møllebo Plejecenter har den 21. august 2018 afgivet høringssvar, som ikke har 
givet anledning til ændring af styrelsens vurdering af forholdene. 
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Høringssvaret fra Møllebo Plejecenter bestod af beskrivelser af en række tiltag, 
der er iværksat umiddelbart efter tilsynet. Høringssvaret bestod endvidere af en 
handleplan hvor Møllebo Plejecenter beskrev hvorledes de ville sikre tilstræk-
kelig journalføring fremadrettet. 
Det er dog styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af de fremsendte 
beskrivelser kan konkluderes, at tiltagene og handleplanen er tilstrækkeligt im-
plementeret, hvorfor der i nærmeste fremtid udføres et opfølgende tilsyn.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på bagrund af ovenstående, at der er 
tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sund-
hedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) § 3, at der for 
hver patient oprettes én patientjournal på hvert enkelt sygehus, klinik, praksis, 
kommunalt sundhedscenter, plejehjem, bosted m.v., jf. dog stk. 2 og 4.

Det fremgår videre af § 10, stk. 2, nr. 2, i journalføringsbekendtgørelsen, hvilke 
oplysninger en patientjournal skal indeholde i forhold til de enkelte patientkon-
takter. 

Det er uddybet i vejledning nr. 9019 af 15. januar 2013 om sygeplejefaglige op-
tegnelser, pkt. 6.2.1, at journalen ved hver enkelt patientkontakt i relevant om-
fang skal indeholde følgende: 
a) Oplysning om årsag til henvendelsen eller kontakten og aktuel helbredssitua-
tion før kontakten.
b) Dato for kontakten.
c) Nødvendige observationer og oplysninger om patientens tilstand.
d) Indikation for foretagne undersøgelser samt resultatet heraf.
e) Planlagt indsats.
f) Udført pleje og behandling, herunder opgaver udført på delegation, forebyg-
gelsestiltag, lindring, rehabilitering, observation mv., herunder observation af 
virkning og evt. bivirkning af given behandling med henblik på tilbagemelding 
til ordinerende læge.
g) Beskrivelse og vurdering af resultatet.
h) Information og undervisning af patienten.
i) Ændringer i patientens tilstand og deraf følgende revurdering af indsatsen.
j) Indtrådte komplikationer og bivirkninger mv.
k) Henvisninger til andre sundhedspersoner og resultatet heraf.
l) Aftaler med patienten, pårørende og/eller samarbejdspartnere.

Det fremgår af vejledningens pkt. 5, at sygeplejefagligt personale er ansvarligt 
for at journalføre deres selvstændige opgavevaretagelse. Sygeplejefagligt per-
sonale skal endvidere journalføre delegeret behandling, som udføres som med-
hjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
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I hjemmesygeplejen, på plejehjem, botilbud m.v., hvor der til daglig ikke arbej-
der læger, har ledelsen ansvar for at sikre, at behandling på stedet, der udføres 
som medhjælp for autoriserede sundhedspersoner, bliver journalført. Dette 
fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Styrelsen blev ved tilsynet oplyst, at Møllebo Plejecenter havde påbegyndt im-
plementering af et nyt journalsystem. Styrelsen konstaterede ved gennemgan-
gen af de tre journaler, at det var vanskeligt at orientere sig i notaterne og at 
genfinde relevante oplysninger samt at få et hurtigt overblik over en patients 
helbredssituation, aktuel pleje og behandling samt opfølgning herpå.

Det fremgik ikke hvilke oplysninger, der evt. forelå papirbaseret i implemente-
ringsperioden, hvilke oplysninger, der evt. skulle findes i ”det gamle system”.
Det er styrelsens opfattelse, at hvis et behandlingssted fører patientjournalen i 
flere separate elektroniske systemer eller foretager journalføring i både elektro-
nisk og papirbaseret journal, bør det efter styrelsens opfattelse fremgå ved 
krydshenvisning, og det skal tydeligt fremgå, at journalen er opdelt i flere dele, 
og hvilke typer af dokumentation, der befinder sig i den øvrige journal. Dette 
med henblik på at sikre, at der altid er et samlet overblik over behandlingen.

Styrelsen kunne ved gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation ved-
rørende oversigt over patienters sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler 
med behandlingsansvarlig læge konstatere, at der i alle tre stikprøver manglede 
en oversigt over aktuelle sygdomme og handicap. Kun regulære diagnoser op-
lyst via praktiserende læge blev anført og der manglede eksempelvis oplysnin-
ger vedrørende følger/mén efter tidligere hjerneblødning og stomi. Aftaler, som 
var indgået med den behandlingsansvarlige læge om kontrol og behandling af 
kroniske sygdomme, var beskrevet flere forskellige steder i journalen og en del 
af disse aftaler fremgik af papirbaseret kalender.

Styrelsen kunne ved gennemgang af patienternes aktuelle og potentielle pro-
blemområder konstatere, at der i en stikprøve manglede en ajourført vurdering 
vedrørende smerter, som blev behandlet ved med fast ordineret smertestillende 
medicin. I en anden stikprøve manglede dokumentation for vurdering vedrø-
rende cirkulation, syn, hørelse og tarmfunktion.

Styrelsen konstaterede videre, at beskrivelsen af iværksat pleje og behandling 
forelå i forlængelse af vurdering af det enkelte problemområde suppleret med 
beskrivelser i besøgsplan. Placering af oplysninger vedrørende opfølgning på 
iværksat pleje og behandling var uafklaret. 
Det fremgår af § 13, stk. 1, i journalføringsbekendtgørelsen, at det skal fremgå 
af patientjournalen hvilken mundtlig og eventuel skriftlig information, der er 
givet til patienten eller de pårørende eller en værge ved stedfortrædende 
samtykke til behandling, og hvad patienten/de pårørende/værgen på denne bag-
grund har tilkendegivet. Det fremgår af pkt. 2, i vejledning nr. 161 af 13. sep-
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tember 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsop-
lysninger mv., at for at man kan tale om et gyldigt samtykke, kræver dette, at 
patienten er i stand til at overskue konsekvenserne på baggrund af den givne in-
formation.

Det var endvidere ikke dokumenteret i patientjournalerne, at der var indhentet 
informeret samtykke til behandlingen i form af oplysninger om information til 
patienterne og eventuelt en stedfortræder for patienten om planlagt pleje og be-
handling og patientens eller stedfortræderens stillingtagen hertil, sådan som det 
er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen § 13. Det fremgik endvidere ikke 
af journalerne, om patienterne var vurderet til helt eller delvist selv at have ev-
nen til at give et informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling. 

Styrelsen fik derudover oplyst at, der var en instruks for sundhedsfaglig doku-
mentation, men at denne ikke var tilpasset det nye journaliseringssystem.
For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsyns-
rapporten. 

Det er styrelsens vurdering, at mangelfuld journalføring, samt manglende enty-
dighed og overskuelighed i journalføringen, rummer en betydelig risiko for pa-
tientsikkerheden med hensyn til kontinuitet i pleje og behandling af den enkelte 
patient, intern kommunikation på bostedet og kommunikation med eksterne 
samarbejdspartnere, samt ved hurtig og relevant håndtering af en eventuel akut 
opstået situation.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående 
mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring 
rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af 
kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient, samt ved 
håndtering af en eventuel akut opstået situation.

Det er styrelsens vurdering, at det i forbindelse med en akut opstået situation 
kan rumme en risiko for patientsikkerheden såfremt, det ikke er muligt at kunne 
skaffe sig et hurtigt overblik over en patients aktuelle helbredssituation samt 
aktuel pleje og behandling.

Styrelsen har lagt vægt på, at der er tale om en sårbar patientgruppe med blandt 
andet kroniske sygdomme og funktionsnedsættelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på bagrund af ovenstående, at der er 
tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden.
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Konklusion
Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den Møllebo Plejecenter, at sikre til-
strækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra da-
toen for endelig afgørelse.

Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven § 272,
stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbe-
søg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Offentliggørelse
Styrelsen for Patientsikkerhed skal offentliggøre alle afgørelser efter sundheds-
lovens § 215 b. Det følger af sundhedslovens § 215 b, stk. 2, 2. pkt. På styrel-
sens hjemmeside og på www.sundhed.dk offentliggøres derfor et resumé af det 
endelige påbud. Et udkast til resumé fremgår nederst i dette brev.  

Vi gør opmærksom på, at det enkelte behandlingssted også skal offentliggøre 
resuméet af påbuddet på behandlingsstedets egen hjemmeside samt gøre påbud-
det umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet. Det følger af § 2 i be-
kendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016 om offentliggørelse af påbud givet som led 
i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre be-
handlingssteder.

Klagevejledning
Man kan ikke klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse og sagsbe-
handling til nogen anden administrativ myndighed, jf. sundhedsloven § 215 b, 
stk. 2. 

Med venlig hilsen

Nanna Andersen Mary-Ann Steenbryggen Christiansen
Fuldmægtig, jurist Oversygeplejerske

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 om sundhedsloven
§ 213. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den 
sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. 
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører løbende tilsyn med udvalgte behandlingssteder 
nævnt i § 213 c, stk. 1, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsik-
kerheden.

§ 213 b. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter tilsynsbesøg udført efter § 
213, stk. 1 og 2, og en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynet efter 
§ 213, stk. 2.

http://www.sundhed.dk/
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§ 215 b. Hvis de sundhedsmæssige forhold på et behandlingssted omfattet af tilsyn efter § 213, stk. 1 
eller 2, kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud til disse, 
hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til den pågældende virksomhed, eller give påbud om mid-
lertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis. 
Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Styrelsen for 
Patientsikkerhed offentliggør afgørelser truffet efter stk. 1.

§ 272. Medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, straffes med bøde den, som undlader at 
efterkomme en forpligtelse efter § 202 a, stk. 1-4, § 202 b, stk.1, eller § 213 a, stk. 1, 2 pkt., § 213 c, 
stk. 1, eller § 215 b, stk. 1, eller som overtræder regler, påbud eller forbud udstedt i medfør af § 220, 
stk. 2, 3 og 7.
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Resumé til offentliggørelse

Møllebo Plejecenter
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 6. februar 2019 givet påbud til Møllebo 
Plejecenter, om at sikre tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Møllebo Plejecenter: 
 at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen 

herom fra den 6. februar 2019.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbe-
søg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 8. marts 2018 et varslet plan-
lagt tilsyn med Møllebo Plejecenter, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, 
og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for tre 
patienter.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at journalføringen var mangelfuld.

Styrelsen blev ved tilsynet oplyst, at Møllebo Plejecenter havde påbegyndt im-
plementering af et nyt journalsystem. Styrelsen konstaterede ved gennemgan-
gen af de tre journaler, at det var vanskeligt at orientere sig i notaterne og at 
genfinde relevante oplysninger samt at få et hurtigt overblik over en patients 
helbredssituation, aktuel pleje og behandling samt opfølgning herpå.

Det fremgik ikke hvilke oplysninger, der evt. forelå papirbaseret i implemente-
ringsperioden, hvilke oplysninger, der evt. skulle findes i ”det gamle system”.

Styrelsen kunne ved gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation ved-
rørende oversigt over patienters sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler 
med behandlingsansvarlig læge konstatere, at der i alle tre stikprøver manglede 
en oversigt over aktuelle sygdomme og handicap. Kun regulære diagnoser op-
lyst via praktiserende læge blev anført og der manglede eksempelvis oplysnin-
ger vedrørende følger/mén efter tidligere hjerneblødning og stomi. Aftaler som 
var indgået med den behandlingsansvarlige læge om kontrol og behandling af 
kroniske sygdomme var beskrevet flere forskellige steder i journalen og en del 
af disse aftaler fremgik af papirbaseret kalender.

Styrelsen kunne ved gennemgang af patienternes aktuelle og potentielle pro-
blemområder konstatere, at der i en stikprøve manglede en ajourført vurdering 
vedrørende smerter, som blev behandlet ved med fast ordineret smertestillende 
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præparater. I en anden stikprøve manglede dokumentation for vurdering vedrø-
rende cirkulation, syn, hørelse og tarmfunktion. Beskrivelsen af iværksat pleje 
og behandling forelå i forlængelse af vurdering af det enkelte problemområde 
suppleret med beskrivelser i besøgsplan. Placering af oplysninger vedrørende 
opfølgning på iværksat pleje og behandling var uafklaret. 

Det var endvidere ikke dokumenteret i patientjournalerne, at der var indhentet 
informeret samtykke til behandlingen i form af oplysninger om information til 
patienterne og eventuelt en stedfortræder for patienten om planlagt pleje og be-
handling og patientens eller stedfortræderens stillingtagen hertil. Det fremgik 
endvidere ikke af journalerne, om patienterne var vurderet til helt eller delvist 
selv at have evnen til at give et informeret samtykke til sundhedsfaglig behand-
ling. 

Styrelsen fik derudover oplyst at, der var en instruks for sundhedsfaglig doku-
mentation, men at denne ikke var tilpasset det nye journaliseringssystem.

Det er styrelsens vurdering, at mangelfuld journalføring, samt manglende enty-
dighed og overskuelighed i journalføringen, rummer en betydelig risiko for pa-
tientsikkerheden med hensyn til kontinuitet i pleje og behandling af den enkelte 
patient, intern kommunikation på bostedet og kommunikation med eksterne 
samarbejdspartnere, samt ved hurtig og relevant håndtering af en eventuel akut 
opstået situation.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående 
mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring 
rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af 
kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient, samt ved 
håndtering af en eventuel akut opstået situation.

Det er styrelsens vurdering, at det i forbindelse med en akut opstået situation 
kan rumme en risiko for patientsikkerheden såfremt, det ikke er muligt at kunne 
skaffe sig et hurtigt overblik over en patients aktuelle helbredssituation samt 
aktuel pleje og behandling. Styrelsen har lagt vægt på, at der er tale om en sår-
bar patientgruppe med blandt andet kroniske sygdomme og funktionsnedsættel-
ser.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på bagrund af ovenstående, at der er 
tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden.
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