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Resumé til offentliggørelse

Lindelse Plejecenter
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. august 2022 givet påbud til Lindelse 
Plejecenter om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sygeplejefaglige 
vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Lindelse Plejecenter: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 15. august 2022. 

2. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger 
og opfølgning herpå for samtlige patienter i aktuel behandling fra den 15. 
august 2022. 

3. at sikre tilstrækkelig journalføring fra den 15. august 2022. 

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

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 31. maj 2022 et reaktivt tilsyn 
på Lindelse Plejecenter. Tilsynet blev foretaget på baggrund af en 
bekymringshenvendelse.  

Lindelse Plejecenter var et offentligt plejecenter med plads til 48 beboere med 
demenssygdomme og somatiske sygdomme. Der var 2 sygeplejerske ansatte og 
på nær disse bestod personalet af social og sundhedsassistenter og social og 
sundhedshjælpere. Derudover anvendtes der vikarer fra eksterne vikarbureauer 
samt social og sundhedsassistents- og social og sundhedshjælper- elever. 
Sygeplejen dækkede med tre sygeplejerske de udekørende funktioner om natten 
og for tilkald i akutsituationer. 

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for plejehjem og plejecentre. 
Målepunkterne er udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal 
efterleves på et sted som Lindelse Plejecenter for at understøtte, at behandling 
og pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.   
Ved tilsynet blev der gennemgået tre journaler og foretaget tre 
medicingennemgange.

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 tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten. 
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Begrundelse for påbuddet
Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget den 31. maj 2022 konstaterede styrelsen, at der manglede 
indikation på morfinpræparater samt opfølgning og evaluering af 
smertebehandlingen. To patienter manglede indikation på deres Contalgin-
behandling med 5 mg 2 gange dagligt, idet der udelukkende stod ”smerter” 
uden en nærmere beskrivelse af smerterne. For den ene patient var 
smertebehandlingen startet i 2019, men der kunne ikke fremvises løbende 
vurderinger af patientens smertebehandling.

Selvom personalet kunne redegøre for, at indikationen for en af patienterne var 
diffuse smerter, kunne personalet ikke redegøre for, om smertebehandlingen 
aktuelt var relevant. For den anden patient kunne personalet redegøre for 
smertebehandlingen.

Styrelsen konstaterede også, at administration af stesolid, som skulle gives 
rektalt var usikker, da rektaltuben indeholdt 10 mg/ml, som skulle ordineres 
med 5 mg/ml per gang, hvorfor kun halvdelen af tuben skulle indgives per 
gang. 

Det er styrelsens vurdering, at administrationen heraf var usikker, da man ikke 
med sikkerhed kunne vide, om man havde administreret de 5 mg/ml, lidt mere 
eller lidt mindre. Det tilkendegav personalet også, både at doseringen og 
administrationen af lægemidlet var forbundet med usikkerhed, om end 
personalet ikke havde henvendt sig til lægen vedrørende denne usikkerhed. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig 
risiko for fejlmedicinering, hvis medicinlisten ikke indeholder tilstrækkelige 
oplysninger, personalet ikke har kendskab til indikation for behandlingen, og 
hvis ordinationer ikke følges.

Det er styrelsens vurdering, at den manglende kendskab til, hvorfor patienterne 
fik et morfinpræparat udgør en alvorlig risiko for, at fagligt relevante 
observationer i forbindelse med administration ikke foretages.

Det udgør desuden en alvorlig risiko for fejlmedicinering, at administrationen 
af stesolid som rektalvæske var forbundet med så stor usikkerhed, at man ikke 
kunne være sikker på, at ordinationen blev fulgt, og at der ikke var taget 
relevant kontakt til den ordinerende læge. 

Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at fejl og mangler i 
medicinhåndteringen generelt rummer en alvorlig fare for patientsikkerheden, 
herunder også risiko for fejlmedicinering eller manglende medicinering. 
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Styrelsen vurderer, at fundene under tilsynet er udtryk for manglende 
efterlevelse af vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler og 
Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af Medicin”, 2019, 
hvilket udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre, at 
medicinhåndtering sker på forsvarlig vis.

Sygeplejefaglige vurderinger
Styrelsen henviste til vejledning om sygeplejefaglig journalføring, pkt. 5.2., om 
de 12 sygeplejefaglige problemområder.

Under tilsynet konstaterede styrelsen, at personalet ikke i tilstrækkelig grad 
kunne redegøre for de faglige vurderinger og potentielle problemer i relation til 
en patients diffuse smerteproblematik og en anden patients svingende 
blodsukkerværdier. 

Hos en patient med insulinkrævende diabetes og svingende blodsukkerværdier 
fremgik det ikke af aftalen med behandlingsansvarlig læge, hvordan der skulle 
reageres, når blodsukkerværdierne gentagne gange overskred de angivne 
grænseværdier. Personalet havde ikke kontaktet behandlingsansvarlig læge med 
henblik på opfølgning af de høje værdier.  

Hos samme patient var der målt flere blodsukkerværdier højere end 16 mmol 
og op til 23-28 mmol. Aftalen med behandlingsansvarlig læge lød på, at der ved 
blodsukkerværdier > 16 mmol skulle gives hurtigtvirkende insulin.

Personalet kunne ikke i tilstrækkelig grad redegøre for, hvordan der, udover 
den hurtigtvirkende insulin, var fulgt op på de høje blodsukkerværdier, 
herunder om de havde kontaktet lægen for at følge op på dette.

Det er styrelsens opfattelse, at sygeplejefaglige vurderinger af disse forhold og 
dokumentation heraf samt relevante observationer og opfølgning herpå er 
nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da disse udgør 
væsentlige elementer i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget 
for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser der i øvrigt skal iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende vurdering af relevante 
sygeplejefaglige problemområder og dokumentation heraf 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 identifikation af et potentielt problem og 
deraf afledt manglende relevant pleje og behandlingen af patienten eller 
forsinkelse heraf.
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Styrelsen har lagt særlig vægt på, at der var tale om manglende relevante og 
nødvendige sygeplejefaglige vurderinger og relevant observationer hos ældre 
med vægttab og i behandling med morfin.  

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for 
patientsikkerheden, når der ikke sikres tilstrækkelige sygeplejefaglige 
vurderinger af patienterne, og når der ikke sikres opfølgning på 
sygeplejefaglige observationer.

Journalføring
Ved tilsynsbesøget den 31. maj 2022 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.

Overskuelig og systematisk journalføring
Ved journalgennemgangen med henblik på om den sundhedsfaglige 
dokumentation var overskuelig, systematisk og blev ført i én journal, kunne 
styrelsen under tilsynet konstatere, at journalen manglede systematik, og det 
var svært at få et overblik over patienternes pleje og behandling. Det var særligt 
svært at genfinde aftaler med de behandlingsansvarlige læger, og i flere tilfælde 
var der derfor ikke fulgt op og evalueret på behandling. Det var også svært at 
genfinde opfølgning og evaluering på iværksat pleje og behandling.

Det er styrelsens opfattelse, at en systematisk og fyldestgørende journalføring 
er nødvendig for at sikre kontinuitet i pleje og behandling af patienten og for at 
sikre den interne kommunikation på behandlingsstedet og kommunikation med 
samarbejdspartnere. Journalen skal kunne give et overblik over patientens 
tilstand, så personalet blandt andet har mulighed for at foretage hurtig og 
relevant håndtering i en eventuel akut situation.

Styrelsens vurdering er, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, at 
journalen ikke gav et tilstrækkeligt overblik over den sundhedsfaglige pleje og 
behandling af patienterne.

Beskrivelse af aktuelle og potentielle problemer
Styrelsen konstaterede, at der manglede en faglig beskrivelse af de aktuelle 
problemer hos en patient med ernæringsproblemer blandt andet en beskrivelse 
af, at patienten var småtspisende. Der manglede ligeledes beskrivelse af 
vægtkontroller.

Personalet redegjorde for, at patienten havde besluttet, at der ikke skulle 
foretages vægtkontroller, tiltag og opfølgning på patientens ernæringstilstand. 
Dette fremgik dog ikke tydeligt i dokumentationen.   
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Der manglede også en beskrivelse af de problemer, der var årsag til, at en 
patient havde et permanent blærekateter, herunder beskrivelse af årsag til, at 
skift af blærekateter skulle foregå i urologisk ambulatorium. Personalet kunne 
redegøre for de faglige vurderinger af patientens problemer.   

Det er styrelsens vurdering, at manglende journalføring af de nævnte 
oplysninger udgør en risiko for patientsikkerheden, da det udgør et væsentligt 
element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke 
pleje- og behandlingsindsatser der iværksættes.

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 kontakt til lægen på den baggrund, ligesom lægens evt. 
tilkendegivelser efter lægekontakt skal dokumenteres.

Dokumentation af aftaler med de behandlingsansvarlige læger og opfølgning
En patient havde siden 2019 fået blodtryksnedsættende medicin, uden at der 
forelå aftaler med behandlingsansvarlig læge om blodtryksmålinger. Personalet 
redegjorde for, at blodtryksmålinger typisk blev målt forud for, at lægen foretog 
medicingennemgang. 

Hos en patient med insulinkrævende diabetes og svingende blodsukkerværdier 
fremgik det ikke af aftalen med behandlingsansvarlig læge, hvordan der skulle 
reageres, når blodsukkerværdierne gentagne gange overskred de angivne 
grænseværdier.  

Personalet kunne redegøre for, at de havde reageret på de overskredne 
blodsukkerværdier, men de havde ikke dokumenteret aftalen med den 
behandlingsansvarlige læge samt selve opfølgningen.

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 kontakt til lægen på den baggrund, ligesom lægens evt. 
tilkendegivelser efter lægekontakt skal dokumenteres.

Journalføring af samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger og 
informeret samtykke 
Styrelsen konstaterede, at der i alle tre journaler manglede dokumentation for, 
at der var indhentet samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger. 

Styrelsen konstaterede også, at det fremgik af journalen, at en patient med 
ernæringsproblemer sammen med de pårørende havde besluttet, at der ikke 
skulle iværksættes tiltag i forhold til disse problemer. Det fremgik dog ikke af 
journalen, hvilken information der var givet i forholdet til de konsekvenser, det 
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kunne have for patienten at afstå fra at modtage indsatser i forhold til at sikre 
tilstrækkelig ernæring. 

Det er styrelsens vurdering, at den utilstrækkelige journalføring af samtykke til 
videregivelse af helbredsoplysninger samt af indhentelse af informeret 
samtykke udgør en risiko for patientsikkerheden, da grundlaget for 
videregivelsen og behandlingen så ikke er klart, og det derved ikke er sikret, at 
det sker med respekt for patientens selvbestemmelsesret. 

Samlet vurdering vedr. journalføring
Det er styrelsens vurdering, 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.

Samlet vurdering
Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndteringen, 
de sygeplejefaglige vurderinger og journalføring samlet set udgør større 
problemer af betydning for patientsikkerheden.
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