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Afgørelse om påbud til Nederbylund Plejecenter

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag den 8. juni 2020 sendt den endelige af-
gørelse vedrørende tilsyn på Nederbylund Plejecenter. Der havde ved en fejl 
sneget sig en forkert overskrift ind i følgebrevet. Styrelsen sender hermed 
samme brev med den rigtige overskrift. I kan derfor se bort fra det forrige brev.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse efter tilsynsbesø-
get den 25. februar 2020. 

Vi har den 15. maj 2020 partshørt jer over et udkast til afgørelse om påbud efter 
sundhedslovens § 215 b, stk. 1.

I har den 5. juni 2020 sendt os jeres bemærkninger, som er inddraget i afgørel-
sen.  

Afgørelsen og den endelige tilsynsrapport er vedlagt. Resuméet af påbuddet er 
indsat sidst i afgørelsen. Dette er dette resumé, I har pligt til at offentliggøre 
sammen med tilsynsrapporten. 

Med venlig hilsen 

Anders Kallfoed
Fuldmægtig, cand.jur.
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Nederbylund Plejecenter      
Fælledvej 1      
7160 Tørring      

AFGØRELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 25. 
februar 2020 et påbud til Nederbylund Plejecenter om: 

1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 8. juni 2020.

2) at sikre, at der er foretaget systematiske sygeplejefaglige vurderin-
ger og opfølgning herpå for samtlige patienter i aktuel behandling 
og nyvisiterede patienter fra den 8. juni 2020.

3) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgiv-
ningen herom fra den 8. juni 2020.

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

Begrundelse
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 25. februar 2020 et varslet 
planlagt tilsyn med Nederbylund Plejecenter, som var udvalgt ved en tilfældig 
stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsy-
net, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentation og me-
dicingennemgang for tre patienter. 

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med medicin-
håndteringen, at der ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderin-
ger og opfølgning herpå, og at journalføringen var mangelfuld.

For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsyns-
rapporten. 

I tilsynsrapporten har styrelsen opstillet minimumskrav i form af målepunkter, 
som styrelsen vurderer skal efterleves på et sted som Nederbylund Plejecenter 
for at understøtte, at behandling og pleje sker med den nødvendige omhu og 
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samvittighedsfuldhed. I rapporten er de relevante vejledninger m.v. angivet i 
tilknytning til de enkelte målepunkter i rapportens bilag.

Nederbylund Plejecenter har den 5. juni 2020 afgivet høringssvar med redegø-
relse for en række tiltag, der er eller vil blive iværksat på behandlingsstedet, 
blandt andet en reimplementering af arbejdsgangene i den sundhedsfaglige do-
kumentation, herunder iværksat uddannelsesinitiativer for personalet, med hen-
blik på at sikre, at dokumentation og journalføring sker i overensstemmelse 
med gældende lovgivning.

Styrelsen anerkender, at der derved er foretaget og planlagt en række tiltag med 
henblik på at forbedre forholdene på behandlingsstedet. Det er imidlertid styrel-
sens vurdering, at oplysningerne ikke giver anledning til en ændret vurdering af 
forholdene, da det ikke alene på baggrund af de beskrevne tiltag kan konstate-
res, at der på nuværende tidspunkt er rettet op på de konstaterede forhold. 

Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at der på Nederbylund Plejecen-
ter var problemer med medicinhåndteringen.

Det blev således konstateret, at der i alle tre medicingennemgange var præpara-
ter, hvor det aktuelle handelsnavn ikke var opdateret. For eksempel var tablet 
Clopidogrel Actavis anført i stedet for tablet Grepid, og tablet Lipistad var an-
ført i stedet for tablet Atorvastatin Teva. 

I en af medicingennemgangene var der for flere præparater ikke overensstem-
melse mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste. Det drejede sig om 
dråber Laxoberal og Viscotears. 

Det fremgår af vejledning nr. 9079 af 12. februar 2015 om ordination og hånd-
tering af lægemidler pkt. 2.5.1., at lægen skal sikre, at lægemiddelordinationen 
er tydelig, så den, der skal varetage håndteringen af lægemidlet, er i stand til at 
udføre opgaven korrekt, og at følgende blandt andet fremgår af ordinationen: 
indikationen for behandlingen, lægemidlets handelsnavn, lægemiddelform, 
styrke (hvis lægemidlet findes i flere styrker), enkeltdosis og doseringshyppig-
hed (evt. tidspunktet). 

Det fremgår af vejledning om ordination og håndtering af lægemidler pkt. 
2.6.1., at den medhjælper, der dispenserer et lægemiddel, er ansvarlig for, at 
dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen.

Ifølge pkt. 2.6.2. i vejledningen har en medhjælper, som medvirker ved håndte-
ringen af lægemidler, journalføringspligt. Dette følger også af journalføringsbe-
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kendtgørelsen. Ifølge vejledningens pkt. 4.3. skal alle lægemiddelordinationer 
fremgå af de lokale patientjournaler, herunder medicinlister.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig ri-
siko for fejlmedicinering, hvis medicinlisten ikke opdateres eller hvis der er 
uoverensstemmelse mellem det ordinerede og medicinlisten.

Det blev herudover konstateret, at i en af medicingennemgangene var et præpa-
rat (creme Locoid), som patienten var i behandling med, ikke i patientens medi-
cinbeholdning.

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece Korrekt håndtering af me-
dicin, 2019, at al den medicin, patienten er i behandling med, skal være i pa-
tientens medicinbeholdning. Det gælder både fast medicin og pn-medicin.

Styrelsen vurderer, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordina-
tion og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece Kor-
rekt håndtering af Medicin, 2019, udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, 
da reglerne skal sikre at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis. 

Endelig blev det konstateret, at alle sterile kanyler, sprøjter og swaps i behand-
lingsstedets adrenalinberedskab havde overskredet sidste holdbarhedsdato. Pro-
dukterne med overskredet holdbarhed blev bortskaffet under tilsynet og erstat-
tet af nye produkter. 

Det er styrelsens opfattelse, at forpligtelsen til at udvise omhu og samvittig-
hedsfuldhed medfører, at det er påkrævet, at der på et behandlingssted, hvor der 
udføres behandling med risiko for udvikling af anafylaktisk chok og andre 
kredsløbsforstyrrelser, er et akutberedskab indeholdende adrenalin og udstyr til 
indgift heraf.

Formålet med at have et akutberedskab i form af adrenalin er at kunne iværk-
sætte omgående behandling af alvorlige komplikationer, som er opstået i for-
bindelse med indgift af et lægemiddel. Alvorlige komplikationer er en sjælden, 
men potentiel risiko i forbindelse med enhver injektionsbehandling.

Det er styrelsens opfattelse, at et tilstrækkeligt adrenalinberedskab omfatter, at 
adrenalinen og udstyret ikke har overskredet sidste holdbarhedsdato.   

Det er på det grundlag Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at det udgør 
en betydelig risiko for patientsikkerheden, at der ikke på tilsynstidspunktet var 
et tilstrækkeligt adrenalinberedskab på behandlingsstedet.  

Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå
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Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at der på Nederbylund Plejecen-
ter ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning 
herpå.

Det blev således konstateret, at der i en af de tre gennemgåede journaler ikke 
var en fyldestgørende vurdering af patientens aktuelle og potentielle problem-
områder, og i to journaler var der ikke beskrivelse af aktuel pleje og behand-
ling, opfølgning og evaluering af patienterne. 
 
I ingen af de gennemgåede journaler var der fyldestgørende oversigter over pa-
tienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlings-
ansvarlige læger var ikke beskrevet i journalerne.

Det følger af vejledning nr. 9019 af 15. januar 2013, pkt. 6.2.2, at der som led i 
den sygefaglige pleje og behandling, som minimum skal være taget stilling til, 
om patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer inden for 12 oplistede 
sygeplejefaglige problemområder. Det fremgår, at denne stillingtagen skal jour-
nalføres. De 12 sygeplejefaglige områder er: 
 funktionsniveau, fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activi-

ties of Daily Living) 
 bevægeapparat, fx behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens 
 ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsa-

get af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning 
 hud og slimhinder, fx forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre 

væv, fx. muskler, hår og negle 
 kommunikation, fx evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen 
 psykosociale forhold, fx arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed. Vej-

lede i og spørge til livsstilsproblemer, misbrug og mestring 
 respiration og cirkulation, fx luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko 

for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls 
 seksualitet, fx samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler 
 smerter og sanseindtryk, fx akutte eller kroniske smerter og ubehag, proble-

mer med syn og hørelse 
 søvn og hvile, fx faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile 
 viden og udvikling, fx behov for information eller undervisning, helbreds-

opfattelse, sygdomme og hukommelse 
 udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation, diarré. 

Som led i udførelsen af patientbehandling og -pleje skal der foretages beskri-
velse af den pleje og behandling, der er iværksat hos patienten i forhold til aktu-
elle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der skal også foretages en be-
skrivelse af opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværk-
sat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og syg-
domme. 
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Oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt skal dokumenteres, 
ligesom det skal dokumenteres, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den be-
handlingsansvarlige læge.

På baggrund af de oplysninger, der kom frem i forbindelse med gennemgang af 
journalerne, må styrelsen lægge til grund, at den manglende angivelse af stil-
lingtagen til de 12 sygeplejefaglige problemområder samt beskrivelse af patien-
ternes aktuelle og potentielle problemområder og oversigt over patienternes 
sygdomme og funktionsnedsættelser, ikke kan henføres til manglende journal-
føring, men i betydeligt omfang må tages som udtryk, at der ikke foretages så-
danne grundlæggende vurderinger og opfølgning herpå.

Det er styrelsens opfattelse, at stillingtagen til disse forhold er nødvendigt af 
hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i 
helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og be-
handlingsindsatser, der iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende aktuelle vurderinger af de sy-
geplejefaglige problemområder også kan have betydning for senere vurderinger 
af patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et 
symptom inden for et område er nyopstået eller ej. Det kan medføre en forsin-
kelse i identifikation af et potentielt problem, og deraf afledt manglende rele-
vant pleje og behandlingen af patienten eller forsinkelse heraf.

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for pa-
tientsikkerheden, når der ikke sikres tilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger 
af patienterne, og når der ikke sikres opfølgning på sygeplejefaglige observatio-
ner.

Journalføring
Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at der på Nederbylund Plejecen-
ter ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler 
herom.

Det blev således konstateret, at der i en ud af tre journalgennemgange manglede 
overskuelighed og systematik i journalføringen. Det var vanskeligt for persona-
let at fremfinde relevante oplysninger om aktuel pleje og behandling, opfølg-
ning og evaluering. Målinger blev for eksempel ikke anført systematisk det 
samme sted i journalen, og evalueringer på aktuel pleje og behandling blev ikke 
relateret til det aktuelle problemområde. Det var derfor ikke muligt at følge de 
aktuelle behandlingsforløb. 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sund-
hedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) § 3, at der for 
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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).
 
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.

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende mangler i form af 
manglende systematik i journalføring rummer en betydelig fare for patientsik-
kerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og be-
handling af den enkelte patient.

Konklusion
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Styrelsen vurderer, som ovenfor anført, at problemerne med medicinhåndtering, 
foretagelse af sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå og journalfø-
ring udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden. 

Styrelsen påbyder på den baggrund Nederbylund Plejecenter at sikre forsvarlig 
medicinhåndtering fra den 8. juni 2020.

Styrelsen påbyder videre Nederbylund Plejecenter, at sikre, at der er foretaget 
systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for samtlige pa-
tienter i aktuel behandling og nyvisiterede patienter fra den 8. juni 2020.

Endelig påbyder Styrelsen for Patientsikkerhed Nederbylund Plejecenter at 
sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom 
fra den 8. juni 2020.

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

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

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. 

Vi gør opmærksom på, at det enkelte behandlingssted også skal offentliggøre 
resuméet af påbuddet og tilsynsrapporten på behandlingsstedets egen hjem-
meside samt gøre påbud og tilsynsrapport umiddelbart tilgængelige på selve be-
handlingsstedet. Det følger af § 2 i bekendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016 om 
offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn 
med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder og § 24 i bekendtgørelse 
nr. 976 af 27. juni 2018 om registrering af, underretning om og tilsyn med of-
fentlige og private behandlingssteder mv. 

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

Med venlig hilsen

Anders Kallfoed Sussi Albrechtsen
Fuldmægtig, cand.jur.  Oversygeplejerske

http://www.sundhed.dk/
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Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 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.

§ 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

Nederbylund Plejecenter
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 8. juni 2020 givet påbud til Nederbylund 
Plejecenter, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefag-
lige vurderinger og opfølgning herpå og tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Nederbylund Plejecenter: 

1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 8. juni 2020.

2) at sikre, at der er foretaget systematiske sygeplejefaglige vurderinger og 
opfølgning herpå for samtlige patienter i aktuel behandling og nyvisiterede 
patienter fra den 8. juni 2020.

3) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen 
herom fra den 8. juni 2020.

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

Begrundelse for påbuddet
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 25. februar 2020 et varslet planlagt 
tilsyn med Nederbylund Plejecenter, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og 
som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentation og medicingen-
nemgang for tre patienter. 

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med medicinhånd-
teringen, at der ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderinger og op-
følgning herpå, og at journalføringen var mangelfuld.

Medicinhåndtering
Styrelsen konstaterede, at der i alle tre medicingennemgange var præparater, hvor 
det aktuelle handelsnavn ikke var opdateret. For eksempel var tablet Clopidogrel 
Actavis anført i stedet for tablet Grepid, og tablet Lipistad var anført i stedet for 
tablet Atorvastatin Teva. 

I en af medicingennemgangene var der for flere præparater ikke overensstemmelse 
mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste. Det drejede sig om dråber 
Laxoberal og Viscotears. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig risiko 
for fejlmedicinering, hvis medicinlisten ikke opdateres eller hvis der er uoverens-
stemmelse mellem det ordinerede og medicinlisten.
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Det blev herudover konstateret, at i en af medicingennemgangene var et præparat 
(creme Locoid), som patienten var i behandling med, ikke i patientens medicinbe-
holdning.

Styrelsen vurderer, at den manglende efterlevelse af reglerne om medicinhåndte-
ring udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre at medicin-
håndtering sker på forsvarlig vis. 

Endelig blev det konstateret, at alle sterile kanyler, sprøjter og swaps i behandlings-
stedets adrenalinberedskab havde overskredet sidste holdbarhedsdato. Produkterne 
med overskredet holdbarhed blev bortskaffet under tilsynet og erstattet af nye pro-
dukter. 

Det er styrelsens opfattelse, at forpligtelsen til at udvise omhu og samvittigheds-
fuldhed medfører, at det er påkrævet, at der på et behandlingssted, hvor der udføres 
behandling med risiko for udvikling af anafylaktisk chok og andre kredsløbsfor-
styrrelser, er et akutberedskab indeholdende adrenalin og udstyr til indgift heraf.

Formålet med at have et akutberedskab i form af adrenalin er at kunne iværksætte 
omgående behandling af alvorlige komplikationer, som er opstået i forbindelse 
med indgift af et lægemiddel. Alvorlige komplikationer er en sjælden, men poten-
tiel risiko i forbindelse med enhver injektionsbehandling.

Det er styrelsens opfattelse, at et tilstrækkeligt adrenalinberedskab omfatter, at 
adrenalinen og udstyret ikke har overskredet sidste holdbarhedsdato.   

Det er på det grundlag Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at det udgør en 
betydelig risiko for patientsikkerheden, at der ikke på tilsynstidspunktet var et til-
strækkeligt adrenalinberedskab på behandlingsstedet.  

Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå
Styrelsen konstaterede, at der i en af de tre gennemgåede journaler ikke var en fyl-
destgørende vurdering af patientens aktuelle og potentielle problemområder, og i to 
journaler var der ikke beskrivelse af aktuel pleje og behandling, opfølgning og eva-
luering af patienterne. 
 
I ingen af de gennemgåede journaler var der fyldestgørende oversigter over patien-
ternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlige 
læger var ikke beskrevet i journalerne.

På baggrund af de oplysninger, der kom frem i forbindelse med gennemgang af 
journalerne, må styrelsen lægge til grund, at den manglende angivelse af stillingta-
gen til de 12 sygeplejefaglige problemområder samt beskrivelse af patienternes ak-
tuelle og potentielle problemområder og oversigt over patienternes sygdomme og 
funktionsnedsættelser, ikke kan henføres til manglende journalføring, men i bety-
deligt omfang må tages som udtryk, at der ikke foretages sådanne grundlæggende 
vurderinger og opfølgning herpå.
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Det er styrelsens opfattelse, at stillingtagen til disse forhold er nødvendigt af hen-
syn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsentligt element i hel-
hedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behand-
lingsindsatser, der iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende aktuelle vurderinger af de sy-
geplejefaglige problemområder også kan have betydning for senere vurderinger af 
patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et symptom 
inden for et område er nyopstået eller ej. Det kan medføre en forsinkelse i identifi-
kation af et potentielt problem, og deraf afledt manglende relevant pleje og behand-
lingen af patienten eller forsinkelse heraf.

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patient-
sikkerheden, når der ikke sikres tilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger af pa-
tienterne, og når der ikke sikres opfølgning på sygeplejefaglige observationer.

Journalføring
Styrelsen konstaterede, at der i en ud af tre journalgennemgange manglede over-
skuelighed og systematik i journalføringen. Det var vanskeligt for personalet at 
fremfinde relevante oplysninger om aktuel pleje og behandling, opfølgning og eva-
luering. Målinger blev for eksempel ikke anført systematisk det samme sted i jour-
nalen, og evalueringer på aktuel pleje og behandling blev ikke relateret til det aktu-
elle problemområde. Det var derfor ikke muligt at følge de aktuelle behandlingsfor-
løb. 

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende mangler i form af 
manglende systematik i journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerhe-
den både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af 
den enkelte patient.

Konklusion
Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndte-
ring, sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå og journalføring samlet set 
udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.
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