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Resumé til offentliggørelse

Plejecenter Solkrogen, Egedal Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 2. august 2021 givet påbud til Plejecen-
ter Solkrogen, Egedal Kommune, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og 
tilstrækkelig journalføring samt sygeplejefaglige vurderinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Plejecenter Solkrogen, Egedal Kom-
mune: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og implemen-
tering af en tilstrækkelig instruks herfor, fra den 2. august 2021.

2. at sikre tilstrækkelig opfølgning på og evaluering af den pleje og behand-
ling, som er iværksat hos patienterne i forhold til aktuelle helbredsmæssige 
problemer og sygdomme, fra den 2. august 2021. 

3. at sikre tilstrækkelig journalføring fra den 2. august 2021.

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

Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven § 272, 
stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 9. april 2021 et varslet, reaktivt 
tilsyn på Plejecenter Solkrogen, Egedal Kommune. Baggrunden for tilsynet var 
en bekymringshenvendelse omhandlende mangelfuld pleje og behandling samt 
fejl i medicinhåndteringen på stedet. 

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for plejeområdet. Målepunkterne er 
udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted 
som Plejecenter Solkrogen, Demensenhed, for at understøtte, at behandling og 
pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.   

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
Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget den 9. april 2021 konstaterede styrelsen, at der var fejl og 
mangler i medicinhåndteringen på Plejecenter Solkrogen. 
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Administration af medicin og opdatering af medicinliste
I én ud af to stikprøver var medicinlisten ikke ført entydigt og systematisk, idet 
et smertestillende præparat både fremgik som fast ordination og som pn-ordina-
tion på den lokale medicinliste. Af FMK fremgik det, at pn-ordinationen var 
pauseret af lægen i efteråret 2020. Der var ikke givet pn-medicin siden lægens 
pausering. 

Videre fremgik det af medicinlisten, at et præparat skulle gives mandage, men 
det blev givet tirsdage. Der var angivet forkert administrationsansvar på medi-
cinlisten. 

Desuden var aktuelle handelsnavn ikke angivet for flere præparater på medicin-
listen i to ud af to stikprøver.

Det var styrelsens vurdering, at det udgjorde en alvorlig risiko for fejlmedicine-
ring, hvis medicinlisten ikke blev ført systematisk og ikke blev sikret opdateret. 

Ikke-dispenserbar medicin
Styrelsen konstaterede videre, at der i én ud af to stikprøver ikke systematisk 
var dokumenteret for, at ikke-dispenserbar inhalationsmedicin var givet. 

Det var styrelsens vurdering, at der kunne opstå usikkerhed om, hvorvidt et 
ikke-dispenserbart præparat var administreret, da det modsat dispenseret medi-
cin ikke var muligt at kontrollere, hvorvidt det var givet. Dokumentationen af 
dispensering og administration af ikke-dispenserbart medicin burde derfor 
fremgå af journalen. 

Adskillelse af aktuel medicin fra ikke-aktuel medicin
Ved gennemgang af medicinbeholdningen konstaterede styrelsen, at der i én ud 
af to stikprøver var aktuel medicin, som ikke var adskilt fra ikke-aktuel medi-
cin, idet der blev fundet en insulinpen i patientens medicinbeholdning, som pa-
tienten tidligere var behandlet med. 

Det var styrelsens opfattelse, at det udgjorde en væsentlig risiko for patientsik-
kerheden, hvis medicin, der ikke var aktuel for patienten, blev opbevaret sam-
men med den aktuelle medicin, idet dette i væsentlig grad øgede risikoen for, at 
der blev givet forkert medicin til patienten. 

Instruks for medicinhåndtering
Styrelsen konstaterede herudover, at der forelå en instruks for medicinhåndte-
ring, men at den var utilstrækkelig, da den ikke forholdte sig til håndtering af 
pn-medicin og ikke-doserbar medicin. I praksis kvitterede medarbejderne for de 
samlede opgaver hos patienten i en kalender i journalen og ikke specifikt for 
det enkelte ikke-doserbare præparat, jf. også beskrivelse af fund i medicinbe-
holdningen ovenfor. 
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Samlet vurdering for medicinhåndtering
Styrelsen vurderede, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordina-
tion og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Kor-
rekt håndtering af medicin”, 2019, udgjorde en væsentlig patientsikkerhedsri-
siko, da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis. 

Styrelsen lagde i sin vurdering lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndte-
ringen generelt rummede en alvorlig fare for patientsikkerheden, herunder ri-
siko for fejlmedicinering eller manglende medicinering. 

Det var hertil styrelsens vurdering, at en utilstrækkelig instruks for medicin-
håndtering rummede en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed 
ikke blev sikret en ensartet og patientsikker medicinhåndtering. 

Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå
Ved tilsynsbesøget den 9. april 2021 konstaterede styrelsen, at der på Plejecen-
ter Solkrogen ikke blev foretaget og fulgt tilstrækkeligt op på de sygeplejefag-
lige vurderinger. 

Styrelsen vurderede, at personalet havde foretaget de fornødne vurderinger af 
patientens aktuelle og potentielle problemer, da personalet kunne redegøre for 
dette under tilsynsbesøget. Oplysningerne fremgik dog ikke af journalen, jf. 
også nedenfor under ”Journalføring”. 

Under tilsynet konstaterede styrelsen, at der i begge stikprøver ikke var til-
strækkelig dokumentation af opfølgning og evaluering på patienternes aktuelle 
og potentielle problemer af betydning for patienternes tilstand, pleje og behand-
ling. 

I den ene stikprøve fremgik det i forbindelse med problemområdet cirkulation, 
at patienten havde ødemer af underbenene og tryk på huden, men der var ikke 
foretaget en vurdering og opfølgning på dette, ligesom der ikke var foretaget en 
evaluering af brug af støttestrømper. I den anden stikprøve var der ikke fulgt op 
på et større vægttab samt et varierende afføringsmønster, herunder mål for be-
handling af obstipation. 

Personalet havde et godt kendskab til patienterne, men de kunne under tilsynet 
ikke redegøre for, at der var foretaget de nødvendige opfølgninger og evaluerin-
ger på ovenstående problemområder, og styrelsen har derfor lagt til grund, at 
dette ikke var tilfældet. 

Det var styrelsens opfattelse, at manglende opfølgning og evaluering på den 
iværksatte behandling kunne have betydning for senere vurderinger af patien-
tens tilstand, da der var risiko for, at der kunne opstå tvivl om, hvorvidt et 
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symptom inden for et givent område var nyopstået eller ej, eller i hvilken grad, 
det havde udviklet sig under behandling og pleje. Det kunne medføre en forsin-
kelse i identifikationen af et potentielt problem eller af manglende effekt af den 
iværksatte pleje og behandling, og deraf afledt forsinkelse af eller manglende 
relevant pleje og behandling af patienten. 

Det var på den baggrund styrelsens vurdering, at det udgjorde en risiko for pa-
tientsikkerheden, når der ikke blev sikret tilstrækkelig opfølgning og evaluering 
af den iværksatte pleje og behandling. 

Journalføring
Ved tilsynsbesøget den 9. april 2021 kunne styrelsen konstatere, at der på Pleje-
center Solkrogen ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med de 
gældende regler herom.

Systematisk og overskuelig journalføring
Ved tilsynsbesøget foretog styrelsen en gennemgang af to patientjournaler. 

Ledelsen oplyste, at behandlingsstedet, en måned forud for tilsynet, var over-
gået til et nyt journalføringssystem, Cura. Samtlige journaler var i den forbin-
delse blevet overført til det nye journalføringssystem, men det var ikke alle 
data, der automatisk var blevet overført, eksempelvis fremgik tidligere doku-
menteret højde og vægt ikke af de nye journaler. De nye journaler var endvi-
dere ikke gennemgået med henblik på systematik og opdatering. 

Det var derfor ved tilsynet vanskeligt at danne sig et overblik over patienternes 
helbredsmæssige problemer, idet ledelse og medarbejdere endnu ikke var for-
trolige med arbejdsgangen i det nye journalføringssystem. 

Det var styrelsens opfattelse, at en systematisk og fyldestgørende journalføring 
var 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 rele-
vant håndtering i en eventuel akut situation.

Styrelsen konstaterede videre, at ikke-autoriserede medarbejdere ikke havde ad-
gang til at dokumentere administration af ikke-doserbar medicin og pn-medicin 
i det nye journalføringssystem. 

Det var styrelsens opfattelse, at der på behandlingsstedet ikke var sikret klare 
procedurer for dokumentation af den udførte pleje og behandling. 
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Det var styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, at 
journalen ikke gav et tilstrækkeligt overblik over den iværksatte sundhedsfag-
lige pleje og behandling af patienterne. 

Dokumentation af sygeplejefaglige vurderinger
Styrelsen kunne ved tilsynet konstatere, at de 12 problemområder ikke systema-
tisk blev ført og opdateret i begge stikprøver, idet der manglede fyldestgørende 
beskrivelser og vurderinger af patienternes aktuelle og potentielle problemer. 
Flere af problemområderne var ikke vurderet, mens der var områder, der var 
vurderet, men hvor beskrivelserne var mangelfulde. 

I en af stikprøverne fremgik det ikke af journalen, at udskillelse var vurderet 
hos en patient, der var i behandling med Laksantia. I samme stikprøve var vur-
dering af cirkulation/respiration ligeledes ikke angivet, selvom patienten var 
hjertesyg og i behandling herfor. Desuden var området psyko/social ikke angi-
vet som vurderet, selvom det var relevant for patientens samlede helbredsmæs-
sige tilstand.

I en anden stikprøve fremgik det ikke, at patientens behov for ernæring var vur-
deret trods et større vægttab.   

Styrelsen konstaterede endvidere i en ud af to stikprøver, at der ikke var en fyl-
destgørende oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser, 
idet der ikke var dokumentation af en patients type 2 diabetes samt høretab.

Desuden blev det i én stikprøve konstateret, at tidligere oplysninger om ansøg-
ning vedrørende en plejehjemsplads ikke var opdateret i journalen. 

Personalet kendte patienterne godt og kunne mundtligt under tilsynsbesøget re-
degøre for, at de pågældende vurderinger var foretaget. 

Styrelsen lagde derfor til grund, at der alene var tale om manglende dokumenta-
tion af ovenstående fund. 

Det var styrelsens vurdering, at manglende dokumentation heraf kunne have 
betydning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der uden dokumenta-
tion heraf også var risiko for, at der opstod tvivl om, hvorvidt et symptom inden 
for et givent område var nyopstået eller ej, f.eks. ved skiftende personale eller 
anvendelse af vikarer. Den manglende dokumentation kunne derfor også med-
føre en forsinkelse i identifikationen af et potentielt problem, og deraf afledt 
manglende relevant pleje og behandling af patienten eller forsinkelse heraf. 

Dokumentation af aftaler med de behandlingsansvarlige læger
Det blev desuden konstateret, at beskrivelser af aftaler med behandlingsansvar-
lig læge var mangelfuld. 
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I to ud af to stikprøver blev der konstateret uklar dokumentation i forhold til af-
taler med behandlingsansvarlig læge. I den ene stikprøve var der uklarhed om, 
hvorvidt der skulle ske opfølgning på en patients diabetes, da patienten ikke var 
i aktuel behandling, og i en anden stikprøve, var der uklarhed om opfølgning på 
en patients INR-måling.  

Personalet kunne under tilsynet mundtligt redegøre for aftaler med behand-
lingsansvarlig læge, men det var ikke dokumenteret i journalen. 

På baggrund af fundene og de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, lagde sty-
relsen til grund, at manglerne i forhold til aftaler med behandlingsansvarlig 
læge alene kunne henføres til manglende journalføring. 

Journalføring af informeret samtykke
Styrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget, at det i en ud af to stikprøver ikke 
var journalført, om patienten var habil. Medarbejderne kunne mundtligt rede-
gøre for patientens habilitet.

Det var styrelsens opfattelse, at den utilstrækkelige journalføring i denne for-
bindelse udgjorde en risiko for patientsikkerheden, da grundlaget for behandlin-
gen så ikke var klart, og det derved ikke var sikret, at behandlingen skete med 
respekt for patientens selvbestemmelsesret. 

Styrelsen lagde vægt på, at Plejecenter Solkrogen var et demensplejecenter, 
hvorfor vurderingen af patienternes habilitet og dokumentation heraf var særligt 
vigtig. 

Samlet vurdering af fundene vedrørende journalføringen
Det var styrelsens vurdering, at de i tilsynsrapporten beskrevne grundlæggende 
mangler i form af ikke fyldestgørende og systematisk journalføring, herunder 
manglende udarbejdelse af oversigt over patienternes aktuelle sygdomme og 
funktionsnedsættelser, manglende dokumentation af aftaler med behandlings-
ansvarlig læge rummede 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 for Patientsikkerhed vurderede, at fejlene og manglerne i relation til 
medicinhåndteringen, de sygeplejefaglige vurderinger og journalføringen sam-
let set udgjorde større problemer af betydning for patientsikkerheden. 
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