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Resumé til offentliggørelse

Stiftelsen Købmandsgården, Attrupvej, Jammerbugt Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 3. juni 2022 givet påbud til Stiftelsen 
Købmandsgården, Attrupvej, Jammerbugt Kommune, om at sikre forsvarlig me-
dicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning 
herpå, indhentelse af informeret samtykke forud for pleje og behandling, til-
strækkelig journalføring og udarbejdelse og implementering af visse instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Stiftelsen Købmandsgården, Attrupvej, 
Jammerbugt Kommune: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og implemen-
tering af visse instrukser herfor, fra den 3. juni 2022. 

2. at sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå fra 
den 3. juni 2022.

3. at sikre indhentelse af informeret samtykke fra patienterne forud for pleje 
og behandling, fra den 3. juni 2022. 

4. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder udarbejdelse og implemente-
ring af instruks herom, fra den 3. juni 2022. 

5. at sikre udarbejdelse og implementering af instruks for personalets kompe-
tencer, ansvars- og opgavefordeling og patienternes behov for behandling, 
fra den 3. juni 2022. 

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

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 31. marts 2022 et varslet, plan-
lagt tilsyn hos Stiftelsen Købmandsgården, Attrupvej, Jammerbugt Kommune, 
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. For en detaljeret gennemgang af fun-
dene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten. 

Begrundelse for påbuddet
Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget den 31. marts 2022 konstaterede styrelsen, at der var fejl og 
mangler i medicinhåndteringen på behandlingsstedet. 

Opdatering af medicinliste
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Ved tilsynsbesøget konstaterede styrelsen, at medicinlisten ikke var opdateret i 
to ud af tre stikprøver, da det aktuelle handelsnavn, for flere præparaters ved-
kommende, ikke fremgik af medicinlisten. 

Videre var det i alle tre stikprøver ikke tydeligt i hvilken dispenseringsform, de 
enkelte præparater skulle gives. 

Endvidere manglede der i to af stikprøverne angivelse af døgndosis på ordineret 
medicin. 

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

Medicinbeholdning og manglende anbrudsdato
Ved gennemgang af medicinbeholdningen konstaterede styrelsen, at der i én ud 
af tre stikprøver manglede inhalation Bricanyl Turbohaler til pn brug i en pa-
tientens beholdning.  

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, når al 
den medicin, der er ordineret til patienten, ikke findes i patientens medicinbe-
holdning, da dette øger risikoen for, at patienten ikke får den ordinerede medi-
cin eller ikke får det til rette tidspunkt. 

Videre blev det konstateret, at et anbrudt præparat var opbevaret i en kasse med 
påskriften ”ikke anbrudt”. 

Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at det udgør en risiko for fejlme-
dicinering og for at patienten modtager medicin med overskredet holdbarhed, 
når der ikke sikres forsvarlig opbevaring af medicinen. 

Mærkning af doseringsæsker og medicinbeholdere
Styrelsen konstaterede videre, at der manglede angivelse af patientens navn på 
flere præparater, som enten var håndkøbslægemidler eller receptpligtig medi-
cin, hvor yderkassen med label fra apoteket var kasseret. 

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en væsentlig risiko for fejlmedicine-
ring, hvis doseringsæskerne ikke er mærket korrekt. 

Instruks for medicinhåndtering
Styrelsen konstaterede herudover, at der forelå en instruks for medicinhåndte-
ring, men at den var mangelfuld, idet personalets kompetenceforhold ikke var 
beskrevet, ligesom der ikke var beskrevet procedurer for dokumentation af me-
dicinordinationer, hvordan det sikres, at medicinen er i overensstemmelse med 
ordinationen samt beskrivelse af risikosituationslægemidler. 
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På baggrund af ovennævnte fund og interview med personalet er det hertil sty-
relsens opfattelse, at den foreliggende instruks ikke var fyldestgørende, ligesom 
den ikke var tilstrækkeligt implementeret på behandlingsstedet. Se mere om 
krav til instrukser mv. under afsnittet ”Instrukser” nedenfor. 

Styrelsen konstaterede også, at der hverken var en instruks der beskrev perso-
nalets opgaver og ansvar i samarbejdet med behandlingsansvarlige læger i rela-
tion til medicinhåndteringen eller var en instruks for brug af ikke-lægeordine-
rede håndkøbslægemidler og kosttilskud. 

Samlet vurdering for medicinhåndtering
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. 

Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndte-
ringen generelt rummer en alvorlig fare for patientsikkerheden, herunder risiko 
for fejlmedicinering eller manglende medicinering. 

Det er hertil styrelsens vurdering, at utilstrækkelige instrukser for medicinhånd-
tering og utilstrækkelig implementering heraf rummer en betydelig risiko for 
patientsikkerheden, da der dermed ikke sikres en ensartet og patientsikker me-
dicinhåndtering. Instrukser har til formål at forebygge tvivlssituationer hos per-
sonalet i forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddel-
bart kan medføre alvorlig risiko for patienten. 

Sygeplejefaglige vurderinger
Styrelsen henviste til vejledning om sygeplejefaglig journalføring, pkt. 5.2., om 
de 12 sygeplejefaglige problemområder, samt oplyste at på behandlingssteder, 
hvor der udføres pleje og behandling, og hvor der ikke eller kun i mindre om-
fang er tilknyttet sundhedsfagligt personale med ansvar for at foretage de sy-
geplejefaglige vurderinger, har ledelsen ansvaret for at sikre, at de 12 sygeple-
jefaglige problemområder vurderes, revurderes og opdateres, når det er relevant

Styrelsen kunne ved tilsynet konstatere, at de 12 problemområder ikke 
systematisk blev ført og opdateret i stikprøverne, idet der manglede 
fyldestgørende beskrivelser og vurderinger af patienternes aktuelle og 
potentielle problemer

I to ud af tre journaler manglede en fyldestgørende beskrivelse af de enkelte 
problemområder i den sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og 
potentielle problemer. 
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Desuden blev det konstateret, at der i alle de gennemgåede journaler manglede 
en fyldestgørende oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættel-
ser, ligesom der i to journalgennemgange manglede en beskrivelse af aftaler 
med behandlingsansvarlig læge. 

Samlet set kunne personalet ikke i tilstrækkelig grad redegøre for den planlagte 
og udførte aktuelle pleje og behandling, ligesom de ikke i tilstrækkelig grad 
kunne redegøre for patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser, samt at 
der var foretaget alle de relevante vurderinger af patienternes problemområder. 

Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at de manglende beskrivelser og 
personalets utilstrækkelige redegørelse for de relevante problemområder skal 
tages som udtryk for, at problemområderne ikke var vurderet i tilstrækkeligt 
omfang.  

Det er styrelsens opfattelse, at vurdering af ovenstående problemområder og 
dokumentation heraf er nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, 
da dette udgør et væsentligt element i helhedsvurderingen af patienten og dan-
ner grundlaget for, hvilke pleje- og behandlingsindsatser der skal iværksættes.

Det er videre styrelsens opfattelse, at manglende vurdering af relevante sy-
geplejefaglige problemområder og dokumentation heraf også kan have betyd-
ning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der er risiko for, at der op-
står 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 behandling af patienten eller forsinkelse 
heraf.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en betydelig risiko for patientsikkerhe-
den, når der ikke sikres tilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger af patien-
terne, og når det ikke sikres, at aftaler med behandlingsansvarlig læge om ob-
servationer, behandling og opfølgning bliver overholdt.

Informeret samtykke
Styrelsen kunne ved tilsynsbesøget konstatere, at reglerne vedrørende patienters 
retsstilling, herunder indhentelse af informeret samtykke forud for undersøgelse 
og behandling ikke var kendt af personalet. 

Det fremgik ikke af journalen, om patienten var vurderet til helt eller delvist 
selv at have evnen til at give informeret samtykke til pleje og behandling, og 
hvem der eventuelt kunne give et stedfortrædende samtykke. Videre fremgik 
det ikke af journalen, om patienten havde givet samtykke til, at personalet 
kunne tage kontakt til en læge i forbindelse med behandling. 
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Personalet kunne ikke redegøre fyldestgørende for patienternes habilitet og der-
med samtykkekompetence, ligesom de ikke kunne redegøre fyldestgørende for, 
hvem der kunne give et stedfortrædende samtykke.  

Det er styrelsens opfattelse, at utilstrækkeligt kendskab til og dermed efterle-
velse af reglerne om informeret samtykke udgør en grundlæggende mangel, der 
indebærer en fare for, at patienternes ret til selvbestemmelse ikke respekteres.

 Journalføring
Ved tilsynsbesøget den 31. marts 2022 kunne styrelsen konstatere, at der på 
Stiftelsen Købmandsgården, Attrupvej, ikke blev udført journalføring i over-
ensstemmelse med vejledning nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeplejefaglig jour-
nalføring. 

Overskuelig og systematisk journalføring
Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at de gennemgåede journaler ikke var 
systematiske, idet oplysninger om patientens sygdomme, vaccinestatus samt 
den sygeplejefaglige udredning var forskelligt opbygget i de tre journaler. I den 
sygeplejefaglige udredning stod dagbogsnotater i relation til de enkelte pro-
blemområder under disse, således at det var vanskeligt at få et overblik over 
den aktuelle status på de 12 sygeplejefaglige problemområder. 

Det blev videre under tilsynet konstateret, at når en medarbejder klikkede sig 
ind i den sygeplejefaglige udredning i en patients journal og ændrede i èt af de 
12 sygeplejefaglige problemområder, fremkom medarbejderens navn og datoen 
for ændringen øverst i dokumentet. Det var således denne medarbejder, som 
stod som ansvarlig for hele udredningen, selvom vedkommende kun havde 
rettet i et enkelt område. 

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 til-
stand, så personalet blandt andet har mulighed for at foretage hurtig og relevant 
håndtering i en eventuel akut situation.

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

Dokumentation af aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering 
Desuden blev det konstateret, at der i en af stikprøverne manglede en beskri-
velse af opfølgning og evaluering på en patients hævede ankel. 
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Personalet kunne mundtligt redegøre for opfølgning og evaluering. Styrelsen 
har derfor lagt til grund, at der alene er tale om en journalføringsmangel. 

Som tidligere nævnt skal journalføringen være entydig, systematisk, forståelig 
og fremstå overskuelig af hensyn til kommunikation både inden for egen fag-
gruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge journalens oplysninger i 
deres pleje og behandling af patienten. 

Det er styrelsens opfattelse, at der er risiko for, at patienterne ikke får den rette 
behandling, når der er mangler i opfølgning og evaluering af de sygeplejefag-
lige problemområder. 

Instruks for journalføring
Styrelsen konstaterede under tilsynet, at der forelå en instruks for sundhedsfag-
lig dokumentation, men at den ikke var fyldestgørende, idet personalets opga-
ver og ansvar i forhold til journalføring manglede, ligesom krav til systematik 
og overskuelighed ikke fremgik. 

Det er styrelsens vurdering, at udarbejdelse af og implementering af en fyldest-
gørende instruks for sundhedsfaglig dokumentation er nødvendig på et sted 
som Stiftelsen Købmandsgården, Attrupvej, for at understøtte og sikre en ensar-
tet og dækkende journalføring. Der henvises generelt til afsnittet om instrukser 
nedenfor. 

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.

Instrukser
Styrelsen konstaterede på tilsynsbesøget, at der var sundhedsfaglige instrukser 
der manglede, var mangelfulde eller som ikke var implementeret.

Det er styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Stiftelsen Køb-
mandsgården, Attrupvej, skal være instrukser for:
 personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling
 patienternes behov for behandling
 den sundhedsfaglige dokumentation
 medicinhåndtering
 samarbejde med de behandlingsansvarlige læger
 brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud
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Styrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget, at hovedparten af ovenstående sund-
hedsfaglige instrukser ikke var udarbejdet på behandlingsstedet. 

Om vurderingen af de konkrete fund vedrørende instruks om medicinhåndte-
ring, samarbejde med de behandlingsansvarlige læger og brug af ikke-lægeordi-
nerede håndkøbslægemidler og kosttilskud henvises til punktet ovenfor om me-
dicinhåndtering. Instruksen for sundhedsfaglig dokumentation behandles tilsva-
rende under punktet om journalføring. 

Styrelsen konstaterede derudover, at der ikke var udarbejdet en instruks for per-
sonalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling og patienternes behov for 
behandling. 

Der var på Stiftelsen Købmandsgården, Attrupvej, kun udarbejdet to sundheds-
faglige instrukser, som vedrørte medicinhåndtering og journalføring, og de var 
begge mangelfulde. 

Det er styrelsens vurdering, at de konstaterede fund i form af fravær af tilstræk-
kelige instrukser eller utilstrækkelig implementering af instrukser inden for de 
ovennævnte områder rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, idet 
instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt 
at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor und-
ladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for pa-
tienten. 

Samlet vurdering af påbuddet
Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, 
journalføring, indhentelse af informeret samtykke, sygeplejefaglige vurderinger 
og fraværet af en række instrukser samlet set udgør større problemer af betyd-
ning for patientsikkerheden. 
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