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1. Vurdering

Konklusion efter partshøring

Styrelsen for patientsikkerhed har modtaget en handleplan den 18. februar 2019, som opfylder 

styrelsens anmodninger. Styrelsen afslutter dermed tilsynet.

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 15. januar 2019 vurderet at 

behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden på behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved 

det aktuelle tilsyn den 15. januar 2019.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende interveiw med ledelsen og 

personale og gennemgang af instrukser blev vurderet at være opfyldt. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved vurderingen lagt vægt på, at der efter indførsel af nyt journalsystem, 

aktuelt pågik implementering og udvikling af journalsystemet med henblik på at sikre overskuelighed og 

systematik i journalføringen. 

Der blev konstateret mangler i forhold til journalføringen. Manglerne i journalføringen var ikke 

gennemgående i alle stikprøver, inden for de enkelte områder, dog var det gennemgående at der manglede  

sundhedsfaglig dokumentation for hvem der var den behandlingsansvarlige læge og hvilke aftaler der var 

indgået. Manglerne vurderes at være i et omfang der kræver en handleplan. Det er styrelsens vurdering, at 

behandlingsstedet kan rette op på disse forhold ved at udarbejde en handleplan og følge dennes indhold. 

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer således at der er tale om mindre problemer af betydning for 

patientsikkerheden.

Patientjournalen er et arbejdsredskab, der danner grundlag for behandling af patienten, dokumentation for 

den udførte behandling, sikrer kontinuitet i behandlingen og dokumenterer information af patienten. En 
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Henstillinger 

�

�

�

�

�

Styrelsen anmoder om at få tilsendt eventuelle bemærkninger til rapporten. Der skal desuden indsendes en 

handleplan for, hvordan ovenstående henstillinger bliver opfyldt. 

Handleplanen skal desuden indeholde en plan for, hvornår de sundhedsfaglige patientdata er opdateret så 

alle journaler, som er tilknyttet Sygeplejeklinikken Skovvangsvej hvor der ydes ydelser efter sundhedsloven, 

fremstår entydige, systematiske, aktuelle og opdaterede. 



Tilsynsrapport

Sundhedsklinikken, Aarhus                  

Side 4 af 25

X

X I en ud af tre journalgennemgange 
manglede der en fyldestgørende 
oversigt over sygdomme og 
funktionsnedsættelser.

I tre ud af tre journalgennemgange 
manglede der en fyldestgørende 
sundhedsfaglig dokumentation for 
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Opfyldt
Ikke 

opfyldt
Ikke 
aktuelt

Fund og kommentarer

X I en ud af tre journalgennemgange var 
personalets vurdering af, om patienten 
helt eller delvist havde evnen til at give 
et informeret samtykke til pleje og 
behandling, eller om det var de 
pårørende/værge, der gav samtykke, 
ikke journalført.

X

Opfyldt
Ikke 

opfyldt
Ikke 
aktuelt

Fund og kommentarer

X
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Ingen 
fund

Fund og kommentarer

X
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3. Relevante oplysninger 

Oplysninger om behandlingsstedet  

� Der var ca. 30 patienter tilknyttet sygeplejeklinikken, Skovvangsvej, som modtog 

sundhedslovsydelser

� Behandlingsstedet bestræbte sig på at planlægge således at det stort set altid var den samme 

sygeplejerske der varetog sygeplejeklinikkens funktioner

� Åbningstiderne var mandag, onsdag og fredag fra 8.30-12. Sygeplejeklinikken arbejdede med 

aftalte tider

� Sygeplejeklinikken, Skovvangsvej, varetog opgaver som medicindispensering, injektioner, sår 

katheterskift, stomipleje og kompression

� Praktiserende læge, visitation og hjemmesygeplejen kunne visitere patienter til sygeplejeklinikken 

Skovvangsvej

� Sygeplejeklinikken Skovvangsvej kunne rekvirere hjælp fra specialister inden for sår, kontinens, 

demens og psykiatri ved behov

� Sygeplejeklinikken Skovvangsvej havde rammedelegationer på blodsukkermåling og brugte 

Plejenet i forbindelse med pleje og behandling af sår

� Sygeplejeklinikken Skovvangsvej overgik til journalsystemet Cura og fællessprog III september 

måned 2017

Om tilsynet

� Antal stikprøver/journalgennemgange: Dokumentationen for tre patienter blev gennemgået

� Afsluttende opsamling på tilsynets fund givet til leder af sundhedsenheden Helle Christensen, 

kvalitetsudvikler Ruth Dalton og en sygeplejerske

� Tilsynet blev foretaget af: oversygeplejerske Mette Toft Thorsen og oversygeplejerske Mary-Ann 

Steenbryggen Christiansen
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4. Bilag

Uddybning af målepunkter

Behandlingsstedets organisering

1: Interview af ledelsen om ansvars- og kompetenceforhold 

Journalføring

2: Journalgennemgang vedrørende formelle krav til journalføring

Tilsynsførende gennemgår et antal journaler med henblik på at vurdere journalføringen.

Ved journalgennemgang fokuseres på, om:

� notaterne er daterede, om patientens navn og personnummer fremgår og at det 

tydeligt fremgår, hvem der har udarbejdet notatet 
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4a.Ved gennemgang af instruksen skal det fremgå: 

� hvordan og hvornår personalet skal anmode om en lægelig vurdering af 

patienterne med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder 

genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling 

� hvem der i den konkrete sammenhæng anses for at være den 

behandlingsansvarlige læge

� hvilke procedurer behandlingsstedet har for inddragelse af patient og eventuelt 

nærmeste pårørende (såfremt patienten ønsker det) forud for kontakt med 

behandlingsansvarlig læge

� hvorhenne den behandlingsansvarlige læges vurdering samt beslutning om 

fravalg af livsforlængende behandling, journalføres.

�
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6: Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende oversigt over 
patienters sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med 
behandlingsansvarlig læge

Tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation med henblik på om der 

fremgår en oversigt over patienternes aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser. 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal revideres ved ændringer i patientens 

helbredstilstand.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om 

kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som er indgået 

med de behandlingsansvarlige læger. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i 

patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne.

Herunder særligt ved patienter med diabetes 

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse af aftaler om kontrol af:

� blodsukkermålinger

� blodtryk

� opfølgning på ordination på baggrund af blodprøvesvar 

� opfølgning på evt. senkomplikationer.

Herunder særligt ved patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder, hvor hjemmesygeplejen er involveret:

�
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pleje og behandling. Denne skal opdateres ved ændringer i patienternes 

helbredsmæssige tilstand. 

Ved gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation fokuseres på, om følgende 

aktuelle eller potentielle problemområder er fagligt vurderet og dokumenteret i relevant 

omfang:

� funktionsniveau, fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activites of 

Daily Living)

� bevægeapparat, fx behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens

� ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget 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. Vejlede 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, problemer 

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, helbredsopfattelse, 

sygdomsindsigt, hukommelse

� udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation, diarré.
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Herunder særligt ved patienter med diabetes

� beskrivelse af symptomer på hypo- og hyperglykæmi

� beskrivelse af regulering af diabetes, herunder tegn på begyndende/eksisterende 

senkomplikationer

� beskrivelse af behov for mund- og tandpleje samt eventuelt behov for kontakt til 

omsorgstandpleje/tandlæge.

Herunder særligt ved patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom

� beskrivelse af ændringer i symptombillede og sindstilstand, der kræver kontakt til 

den behandlingsansvarlige læge

� beskrivelse af ændringer i vejrtrækningsmønstre, øget træthed som følge af 

8: Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende aktuel pleje og 
behandling, opfølgning og evaluering

Tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation med henblik på om der 

fremgår beskrivelse af pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til 

aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning og 

evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle 

helbredsmæssige problemer og sygdomme. 
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Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der 

er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige 

læge.

Herunder specifikt ved patienter med diabetes

� Der er taget kontakt til den behandlingsansvarlige læge efter patientens samtykke 

ved mistanke om begyndende udvikling af hypo- og hyperglykæmi og diabetiske 

senkomplikationer.

� Det bør fremgå, hvad det acceptable behandlingsniveau er for den specifikke 

patient, ordineret af den behandlingsansvarlige læge 

� Det bør fremgå, hvilke forebyggende indsatser der er planlagt og udført i forhold til 

senkomplikationer, samt hvad der er planlagt og udført i forhold til opfølgningen 

herpå.

� det bør fremgå, at der er taget stilling til og informeret om relevante rehabiliterings-

/sundhedstilbud for diabetes patienten.

� Det bør fremgå, at information om kommunale rehabiliterings-/sundhedstilbud, 

sker ved sygdomsdebut og løbende, med henblik på at igangsætte tilbud, når 

patienten er motiveret.

Herunder specifikt ved patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom 

� Sundhedspersonalet har taget kontakt til en læge ved ændringer i patientens 

bevidsthedsniveau, eller ændringer i et misbrugsmønster.

� Sundhedspersonalet har taget kontakt til en læge ved ændringer i fx kardielle 

symptomer eller symptomer på diabetes. 

� Sundhedspersonalet har taget kontakt til en læge ved observation eller mistanke 

om ændring af sindstilstand.
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medicinhåndtering, som personale udfører som medhjælp for den ordinerende læge. 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at instrukserne kendes og anvendes.  

10a. Ved gennemgang af instruksen skal det fremgå, hvordan: 

�

� personalet kontrollerer, at medicinen er i overensstemmelse med 

ordinationen

� personalegruppernes kompetence er i forhold til medicinhåndtering

� proceduren for dokumentation er af medicinordinationer

� personalet sikrer identifikation af patienten og patientens medicin

� medicin dispenseres

� dosisdispenseret medicin håndteres

� det sikres, at ikke-dispenserbar medicin administreres korrekt efter 

ordination bl.a. intravenøs indgift af antibiotika, kemoterapi etc.

� personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med behandlingsansvarlige 

læger, herunder håndtering af håndkøbslægemiddel, kosttilskud, 

telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør af 

medicin

� personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med behandlingsansvarlige 

læger om den medicinske behandling, herunder opfølgning efter 

gennemgang og revision af den ordinerede medicin samt aftaler om kontrol 

af behandlingens virkning og bivirkning

10b. personalet er interviewet, om de kender og følger instruksen, jf. 

ovennævnte.
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11: Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret 
medicin og medicinliste

Tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation med henblik på at 

vurdere, om den opfylder følgende:

� Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår dato for 

ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering.

� Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår den aktuelt 

ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen.

� Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår 

behandlingsindikationer for den medicinske behandling.
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Administration af medicin skal ske på grundlag af identifikation af patienten, enten ved 

navn og personnummer eller fødselsdato og -år eller ved sikker genkendelse. 

Ved gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vurderes det, at der ved 

medicinhåndtering er opfyldt følgende:

� Der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet 

af tabletter i doseringsæskerne/poserne.

� Den ordinerede medicin findes i patientens medicinbeholdning.

� Dispenseret pn.-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med patientens 

navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for 

dispensering og medicinens udløbsdato. 
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13: Interview om adrenalin ved injektionsbehandling samt kompetencer for 
anvendelse heraf

Tilsynsførende interviewer personalet med henblik på at vurdere, at der forefindes 

adrenalin ved injektionsbehandling, med mindre den ordinerende læge har vurderet at 

dette ikke er nødvendigt. 

Ligeledes vurderes det ved interview, om personalet har de fornødne kompetencer til 

vurdering af behov for indgift af adrenalin.

Referencer:

Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette 

fremgå.

�

14b. informeret samtykke: Det skal derefter fremgå, at der er indhentet 

informeret samtykke i forbindelse med kontakten til den behandlingsansvarlige 

læge. Derudover skal det fremgå, at der er indhentet informeret samtykke til 

behandling fra patienten eller den stedfortrædende. 
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Lovgrundlag og generelle 
oplysninger

Formål

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den 

sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, 

virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede 

sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (fx på bosteder). 

1 Sundhedspersoner omfatter personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, 
og personer, der handler på disses ansvar.
2 Se sundhedsloven § 5.
3 Omlægningen af tilsynet er sket med udgangspunkt i Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med 
behandlingssteder samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love.

4 Se sundhedsloven § 213, stk. 2

5 Se sundhedsloven § 213, stk. 2
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6. 

forsvarligt8

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside9.  

Et eventuelt påbud vil ligeledes blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside under Påbud til 

behandlingssteder samt på sundhed.dk10.

6 Se sundhedsloven § 213 a stk. 2
7 Se sundhedsloven § 213 a, stk. 1,, jf. også sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 3.
8 Se lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 17
9 Se sundhedsloven § 213b, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017.
10 Se sundhedslovens § 215 b, stk. 2, 2. pkt. og bekendtgørelse nr. 604 af 02. juni 2016.


