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Resumé til offentliggørelse

Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. december 2022 givet påbud til Hjem-
meplejen Nykøbing by/Rørvig om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, systemati-
ske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning, tilstrækkelig journalføring samt 
implementering af visse instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 25. 
august 2022 et påbud til Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig om: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruk-
ser herom, fra den 13. december 2022.

2. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og 
opfølgning herpå 

 for nyvisiterede patienter fra den 13. december 2022.
 samtlige patienter i aktuel behandling inden den 17. januar 2023.

3. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instrukser 
herom, fra den 13. december 2022.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg 
har konstateret, at påbuddet er efterlevet.
 
Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 25. august 2022 et planlagt tilsyn 
med Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen 
havde udvalgt behandlingsstedet ved en tilfældig stikprøve. 

Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig er opdelt i 4 hjemmeplejeteams og et sygeple-
jeteam samt et specialteam. Special Teamet varetager pleje af psykisk og socialt 
sårbare. På tidspunktet for tilsynet var ansat ca. 20 sygeplejersker, 30 social- og 
sundhedsassistenter samt 70 social- og sundhedshjælpere. Desuden var der ansat en 
del timelønnede – de fleste faglærte og enkelte ufaglærte – som var instrueret og 
oplært i opgaverne. Der var ingen vakante stillinger.

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for plejeområdet. Målepunkterne er ud-
tryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted som 
Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig for at understøtte, at behandling og pleje sker 
med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.   

Ved tilsynet blev der gennemgået tre journaler og foretaget to medicingennem-
gange.
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Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og 
som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fundene ved til-
synsbesøget henvises til tilsynsrapporten. 

Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets partshøringssvar af 24. novem-
ber 2022. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til 
tilsynsrapporten. 

Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig har den 24. november 2022 afgivet hørings-
svar med redegørelse for en række tiltag, der er eller vil blive iværksat, herunder 
blandt andet implementering af relevante instrukser og tiltag til sikring af korrekt 
medicinhåndtering. 

Styrelsen anerkender, at Hjemmeplejen Nykøbing by/Rørvig derved har foretaget 
og planlagt en række tiltag med henblik på at forbedre forholdene på behandlings-
stedet. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at oplysningerne i høringssvaret ikke 
giver anledning til en ændret vurdering af forholdene, da det ikke alene på bag-
grund af de beskrevne tiltag kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er rettet 
op på de konstaterede forhold. 

Begrundelse for påbuddet
Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget konstaterede styrelsen, at der var fejl og mangler i medicin-
håndteringen på behandlingsstedet.

Medicinliste
Styrelsen kunne i en stikprøve konstatere, at en medicinsk creme, som patienten 
oplyste ikke længere var i brug, fortsat fremgik af medicinlisten. Styrelsen kunne 
desuden konstatere, at flere præparater havde et andet handelsnavn, end det der 
fremgik af medicinlisten. 

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en alvorlig risiko for fejlmedicinering,
hvis medicinlisten ikke føres systematisk og ikke sikres opdateret.

Gennemgang af medicinbeholdning
Styrelsen konstaterede i en stikprøve, at anbrudt og ikke-anbrudt medicin var opbe-
varet sammen. Desuden var ikke-aktuel og aktuel medicin opbevaret sammen.

Styrelsen konstaterede også i en stikprøve, at en medicinsk creme med begrænset 
holdbarhed ikke var mærket med anbrudsdato. Startdatoen lå mere end en måned 
forud. Patienten oplyste imidlertid, at cremen ikke længere var i brug.

Styrelsen konstaterede videre, at der i to stikprøver manglede labels på flere præpa-
rater. 
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Det er styrelsens vurdering, at det udgør en væsentlig risiko for patientsikkerheden, 
hvis medicinen ikke er mærket eller opbevares korrekt, idet dette øger risikoen for, 
at der gives forkert medicin til patienten. 

Det er desuden styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, 
hvis patienter bliver behandlet med medicinske produkter, hvor holdbarhedsdatoen 
er eller kan være overskredet, idet produktets virkning kan være ændret, nedsat el-
ler helt fraværende.

Instruks for medicinhåndtering
Styrelsen kunne konstatere, at den overordnede medicininstruks var fyldestgø-
rende. Alligevel var der flere mangler ved gennemgang af medicinlister og medi-
cinbeholdning. Styrelsen vurderer på baggrund heraf, at instruksen ikke er tilstræk-
keligt implementeret.

Samlet vurdering af medicinhåndtering
Styrelsen vurderer, at fundene under tilsynet er udtryk for manglende efterlevelse 
af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler, Styrelsen for Patient-
sikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af Medicin”, 2019, og vejledning nr. 9001 af 
20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser hvilket udgør en væsentlig pa-
tientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvar-
lig vis.

Sygeplejefaglige vurderinger 
I tre journaler manglede dokumentation for den aktuelle pleje og behandling, op-
følgning og evaluering.  Det drejede sig blandt andet om behandling, opfølgning og 
plan for sårpleje, behandling af svamp, støtte ved psykisk sårbarhed, opfølgning på 
diabetes, og opfølgning på ernæringsudfordringer og urinincontinens.

Behandlingsstedet kunne under tilsynet ikke redegøre tilstrækkeligt for historik og 
kontinuitet i pleje, behandling og opfølgning over tid. 

Det er styrelsens opfattelse, at vurdering af disse forhold og dokumentation heraf er 
nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsent-
ligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke 
pleje- og behandlingsindsatser der skal iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende vurdering af relevante sygepleje-
faglige problemområder og dokumentation heraf også kan have betydning for se-
nere 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 identifikation af et potentielt problem og deraf afledt manglende rele-
vant pleje og behandlingen af patienten eller forsinkelse heraf.
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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.

Styrelsen henviste under tilsynet til vejledning om sygeplejefaglig journalføring, 
pkt. 5.2., om de 12 sygeplejefaglige problemområder, samt oplyste at på behand-
lingssteder, hvor der udføres pleje og behandling, og hvor der ikke eller kun i min-
dre omfang er tilknyttet sundhedsfagligt personale med ansvar for at foretage de 
sygeplejefaglige vurderinger, har ledelsen ansvaret for at sikre, at de 12 sygepleje-
faglige problemområder vurderes, revurderes og opdateres, når det er relevant.

Journalføring 
Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at der ikke blev udført journalføring 
i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede 
sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) og vejledning 
nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeplejefaglig journalføring.

Aktuelle og potentielle problemer 
Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at i tre ud af tre journaler var 
beskrivelserne af aktuelle og potentielle problemer ufuldstændige og mangelfulde, 
ligeledes konstaterede styrelsen, at der i alle journalgennemgange var aktuelle 
problemområder, der fejlagtigt var oprettet som potentielle. 

Styrelsen observerede i en journal, at beskrivelsen ikke var opdateret gennem 
længere tid og dermed var der forkerte oplysninger. Eksempelvis manglede der i en 
journal beskrivelse af hud og slimhinder, uagtet at der var behandlet mod svamp i 
flere omgange. I samme journal manglede aktuel beskrivelse af mobilitet, kroniske 
smerter, cirkulationsproblemer og tryksår og kirurgisk sår.

Styrelsen kunne også konstatere, at der i en anden journal var mangler i forhold til, 
hvordan patientens diabetes blev fulgt, og hvem der havde behandlingsansvaret.I 
en tredje journal manglede en beskrivelse af patientens psykosociale forhold og 
mestringsevne. Det drejede sig om en patient med store udfordringer på dette 
område, og patienten fik omfattende pleje og støtte til mestring af dagligdag.

Generelt kunne personalet, som var direkte involveret i plejen, dog gøre rede for 
patienternes tilstand og den pleje de udførte i forhold til dette. Det er på baggrund 
af dette, styrelsens vurdering, at der alene var tale om manglende journalføring 
heraf. 

Dokumentation af aftaler med de behandlingsansvarlige læger
Styrelsen konstaterede, at der i en journal manglede en aftale med lægen. Persona-
let oplyste, at patienten selv varetog kontakten med lægen, men dette var ikke do-
kumenteret.

Det er styrelsens vurdering, at det er nødvendigt af hensyn til den enkelte patients 
forløb, at det sikres dokumenteret, når der er uklarheder om behandling og er sket 
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kontakt til lægen på den baggrund, ligesom lægens evt. tilkendegivelser efter læge-
kontakt skal dokumenteres.

Dokumentation af habilitet og informeret samtykke
Styrelsen konstaterede, at det i to ud af tre journaler ikke fremgik af dokumentatio-
nen, om patienternes evne til at give informeret samtykke var vurderet.

Styrelsen konstaterede også, at der i to ud af tre journaler var aktuelt samtykke i i 
konkrete situationer, der ikke var dokumenteret.

Personalet der deltog ved tilsynet kunne redegøre for patienternes evne til at give 
informeret samtykke. Personalet oplyste at de altid fik samtykke inden de f. eks 
kontaktede læge, eller initierede en behandling, hvor lægen ikke allerede havde 
indhentet samtykket.

Det er styrelsens vurdering, at den utilstrækkelige journalføring af habilitet og ind-
hentelse af informeret samtykke udgør en risiko for patientsikkerheden, da grundla-
get for behandlingen så ikke er klart, og det derved ikke er sikret, at behandlingen 
sker med respekt for patientens selvbestemmelsesret. 

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation
På baggrund af de konstaterede fund ved journalgennemgang, er det styrelsens vur-
dering, at der ikke er en tilstrækkeligt implementeret instruks for sundhedsfaglig 
dokumentation på stedet.   

Styrelsen skal henvise til vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdi-
gelse af instrukser, hvor formålet med og kravene til instrukser fremgår, samt ledel-
sens ansvar for at implementere relevante instrukser på stedet.

Det er styrelsens vurdering, at utilstrækkelig implementering af instruks for sund-
hedsfaglig dokumentation rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da 
der dermed ikke understøttes og sikres en ensartet og dækkende journalføring.

Samlet vurdering vedr. journalføring
Det er styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående 
mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring rum-
mer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af konti-
nuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient.

Samlet vurdering
Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, syste-
matiske sygeplejefaglige vurderinger og journalføring samt manglende implemen-
tering af visse instrukser udgør større problemer af betydning for patientsikkerhe-
den. 
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