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Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 12. oktober 
2018 til Sønderskovhjemmet

Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 12. oktober 2018 påbud til 
Sønderskovhjemmet om følgende: 

 at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 12. oktober 2018.
 at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivnin-

gen herom fra den 12. oktober 2018.
 at sikre udarbejdelse og implementering af tilstrækkelige instrukser for 

personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling, for patienternes 
behov for behandling, for sundhedsfaglig dokumentation, for samar-
bejde med de behandlingsansvarlige læger, og for procedurer om hy-
giejne, samt en tilstrækkelig instruks for medicinhåndtering, inden den 
26. oktober 2018.

 
Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når Styrelsen for 
Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg kunne konstatere, at påbuddet var ef-
terlevet.

Styrelsen var den 8. november 2018 på et opfølgende tilsynsbesøg på Sønder-
skovhjemmet. 

Ved tilsynsbesøget den 8. november 2018 kunne styrelsen konstatere, at der 
fortsat var 5 uopfyldte målepunkter inden for instrukser, journalføring og medi-
cinhåndtering.

I forhold til instrukser, var der udarbejdet en instruks, men denne var ikke til-
passet journalen på Sønderskovhjemmet på alle områder, idet instruksen skulle 
tilpasses overskrifterne i den del af journalen, der omfattede sundhedsfaglige 
oplysninger. 

I forhold til journalføring, var der i alle tre stikprøver mangelfuld beskrivelse af 
enkelte problemområder. Det drejede sig for eksempel om områderne ADL, er-
nærings- og vægtproblemer, hjerteproblemer samt psykosociale forhold. I to af 
tre stikprøver manglede der evaluering og opfølgning på enkelte områder, f.eks. 
vægtproblemer, ændringer i medicinen samt anvendelse og virkning af p.n. me-
dicin. I én af stikprøverne manglede der endvidere opfølgning på en forkert an-
givelse i ordinationen af et p.n. insulinpræparat, som patienten selv administre-
rede.
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I forhold til medicinhåndtering var der i alle tre stikprøver enkelte fejl og mang-
ler i dokumentationen af den ordinerede medicin på medicinlisten. Alle tre be-
boere havde dog fået korrekt medicin. I en af tre stikprøver var præparatnavn 
og tabletstyrke for et antipsykotisk præparat angivet forkert i medicinlisten med 
navn og tabletstyrke på et blodtryksnedsættende præparat. Patienten havde ikke 
forhøjet blodtryk, og det blodtryksnedsættende præparat var derfor ikke ordine-
ret, og var heller ikke i medicinbeholdningen. Fejlen var opstået ved, at apote-
ket ved genbestilling af det antipsykotiske præparat, havde leveret præparatet 
med et andet handelsnavn. Da medicinen var doseret og personalet ville ændre 
handelsnavnet i medicinlisten, var der ved en fejl blevet trykket på det forkerte 
præparat. Beboeren havde fået det korrekte præparat, og fejlen på medicinlisten 
blev straks rettet ved tilsynet. I en af tre stikprøver var der ukorrekt handels-
navn på et vitaminpræparat. Fejlen blev straks rettet ved tilsynet. I to af tre 
stikprøver manglede der angivelse af den maksimale døgndosis for et enkelt af 
patientens p.n. præparater. Den ene patient administrerede selv sin p.n. medi-
cin. I en af tre stikprøver var engangsdosis for et p.n. insulinpræparat, Novora-
pid Flexpen, som beboeren selv administrerede, ikke angivet tydeligt og klart i 
forhold til, hvor mange I.E. beboeren skulle tage. Personalet havde ikke kontak-
tet lægen om uklarheden i ordinationen og havde ikke talt med beboeren om, 
hvor meget insulin vedkommende havde fået besked af lægen om at anvende 
ved behov. I en af tre stikprøver oplyste personalet selv til styrelsen, at der 
manglede navn og anbrudsdato på insulinpenne, som blev opbevaret i køleskab 
for beboeren.

På trods af fundene blev det samtidig vurderet, at Sønderskovhjemmet havde 
gjort en stor indsats for at imødekomme styrelsens påbud.

Samlet blev det ved tilsynsbesøget den 8. november 2018 vurderet, at der var 
mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen for Patientsik-
kerhed fandt på baggrund af fundene ved tilsynet den 8. november 2018 ikke 
grundlag for at ophæve påbuddet af 12. oktober 2018.

Sønderskovhjemmet blev på denne baggrund anmodet om at indsende en hand-
leplan for, hvordan de ville imødekomme de uopfyldte krav.

Styrelsen modtog den 15. og den 20. november 2018 materiale og en handle-
plan fra Sønderskovhjemmet, som beskriver, hvordan behandlingsstedet har op-
fyldt alle krav fra tilsynet d. 8. november 2018 i forhold til instrukser, journal-
føring og medicinhåndtering.

Materialet består af instrukser, journaludskrifter og medicinskemaer. De ind-
sendte instrukser omfatter instruks for sundhedsfaglig dokumentation, persona-
lets opgaver ved beboernes behov for behandling ved hjertestop, akut sygdom, 
ulykker, smitsomme sygdomme og dødsfald. Der er desuden indsendt instruk-
ser for personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling, herunder in-
struks for delegation af opgaver med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, 
samt instrukser for håndhygiejne og for dokumentation af beboernes retsstilling 
og samtykke til pleje og behandling.

Af materialet kan styrelsen se, at instruksen for sundhedsfaglig dokumentation 
nu er tilpasset journalen på Sønderskovhjemmet. Endvidere vurderes det, at de 
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12 sygeplejefaglige områder er fyldestgørende beskrevet, og at de uopfyldte 
målepunkter vedrørende evaluering og opfølgning på alle områder, hvor der er 
iværksat pleje og behandling, herunder opfølgning på en forkert angivet ordina-
tion af p.n. Novorapid, nu er opfyldt. 

Styrelsen kan endvidere konstatere, at tabletstyrke, handelsnavn, de angivne 
præparater og ordinationer nu er korrekt angivet i medicinlisterne for alle præ-
parater.

Endvidere fremgår dokumentationen af den maksimale døgndosis for p.n. Ni-
troglycerin og for p.n. Novorapid nu korrekt. Således er målepunktet om, at do-
kumentationen i medicinlisterne skal fremgå systematisk og entydigt imøde-
kommet. 

Styrelsen har desuden modtaget en handleplan, som beskriver, hvordan Sønder-
skovhjemmet fremover vil undgå fejl i dokumentation af den ordinerede medi-
cin.

På baggrund af tilsynet den 8. november 2018 og det efterfølgende materiale 
modtaget den 15. og den 20. november 2018, har styrelsen samlet set vurderet, 
at de målepunkter, som gav anledning til påbuddet af 12. oktober 2018 nu er 
opfyldt. Styrelsen har derfor vurderet, at påbuddet af 12. oktober 2018 kan op-
hæves.

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

Styrelsen har på denne baggrund dags dato fjernet afgørelsen om påbud og til-
synsrapporten offentliggjort den 15. oktober 2018 fra styrelsens hjemmeside. 
Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes. 
Sønderskovhjemmet har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre påbuddet 
eller den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre på-
buddet umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet. 

Styrelsen har endvidere dags dato offentliggjort tilsynsrapporten fra tilsynsbe-
søget den 8. november 2018 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 behand-
lingssteder m.v. 

Vi gør videre opmærksom på, at behandlingsstedet skal offentliggøre tilsyns-
rapporten fra tilsynsbesøget den 8. november 2018 på behandlingsstedets egen 
hjemmeside og gøre rapporten umiddelbart tilgængelig på selve behandlings-
stedet. Det følger af § 24 i ovennævnte bekendtgørelse. Offentliggørelse af til-
synsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentlig-
gjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 24.

Med venlig hilsen

http://www.sundhed.dk/
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