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Resumé til offentliggørelse

Gribskov Helhedspleje, Distrikt 1, Gribskov Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 20. januar 2023 givet påbud til Gribskov 
Helhedspleje, Distrikt 1, Gribskov Kommune, om at sikre forsvarlig medicin-
håndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger, tilstrækkelig journalfø-
ring og udarbejdelse og implementering af visse instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Gribskov Helhedspleje, Distrikt 1, 
Gribskov Kommune: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks 
herom, fra den 20. januar 2023.

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

 Nyvisiterede patienter fra den 20. januar 2023.
 Samtlige patienter i aktuel behandling inden den 10. februar 2023. 

3. at sikre tilstrækkelig journalføring fra den 20. januar 2023. 

4. at sikre udarbejdelse og implementering af instruks for personalets kompe-
tencer, ansvars- og opgavefordeling, fra den 20. januar 2023.

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

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 24. november 2022 et varslet, 
reaktivt tilsyn hos Gribskov Helhedspleje, Distrikt 1, Gribskov Kommune. 
Baggrunden for tilsynet var en indberetning fra Styrelsen for Patientklager ved-
rørende patientsikkerheden på stedet. 

Gribskov Helhedspleje, Distrikt 1 er en kommunal organisation i Gribskov 
Kommune, som er opdelt i tre distrikter under Center for Sundhed og Omsorg. 
Helhedsplejen varetager døgndækkende pleje og behandling, hjemmepleje og 
sygepleje til ca. 1200 borgere i eget hjem. Området var indtil 2018 udliciteret til 
et privat behandlingssted. Kommunen har siden da hjemtaget ansvaret og udfø-
relsen af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Distrikt Nord er et af de tre di-
strikter, der varetager daglig behandling og pleje af patienter med behov for 
hjælp til behandling, pleje og praktisk hjælp. Der arbejdes teamorientret, hvor 
der er et tæt samarbejde mellem hjemmepleje og sygepleje bl.a. ved fælles 
ugentlige triageringsmøder og tidlig opsporing af sygdom. Distriktet betjener 
ca. 400 borgere, hvoraf 300 af dem modtager sundhedsfaglige ydelser. 
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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. 

Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets høringssvar af 13. januar 
2023, hvori de ønsker en præcisering af faktuelle oplysninger i afgørelsen og 
tilsynsrapporten. Bemærkningerne har ikke medført en ændret vurdering af pa-
tientsikkerheden på stedet.  

Begrundelse
Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget den 24. november 2022 konstaterede styrelsen, at der var 
fejl og mangler ved medicinhåndteringen på stedet. 

Administration af medicin
Styrelsen konstaterede i en ud af tre gennemgange, at der var flere mangler i 
dokumentationen af administreret insulin jf. medicinlisten. I en anden af gen-
nemgangene var der over en ti måneders periode ingen dokumentation af, at 
den faste medicin eller pn-medicin var administreret. 

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en betydelig risiko for forkert eller 
mangelfuld medicinering, når der ikke sker dokumentation for administration af 
lægemidler, da det derved er usikkert, hvorvidt medicinen er givet og det risike-
res, at denne ikke gives eller gives flere gange end ordineret til patienten. 

Instruks for medicinhåndtering
Herudover blev det konstateret, at der forelå en fyldestgørende instruks for me-
dicinhåndtering på stedet, men på baggrund af ovenstående fund er det styrel-
sens vurdering, at den ikke var tilstrækkeligt implementeret. 

Det fremgår af vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af
instrukser, at instrukser er et nødvendigt arbejdsredskab til styrkelse af 
patientsikkerhed. Af vejledningen fremgår også, hvornår der skal være 
instrukser og hvilke nærmere krav der er til disse.

Af vejledning nr. 9070 af 12. februar 2015 om ordination og håndtering af 
lægemidler punkt 2.3 fremgår, at ledelsen har ansvar for den nødvendige 
instruktion, så lægemiddelbehandlingen af patienterne er forsvarlig.

Ud over udarbejdelse af instrukser har ledelsen også ansvaret for, at 
instrukserne er kendt af personalet, at instrukserne har en sådan udformning, 
omfang og placering, at de er anvendelige i det daglige arbejde, at nyansatte og 
vikarer introduceres til afdelingens instrukser og at påse, at arbejdet udføres i 
overensstemmelse med de udarbejdede instrukser.
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På baggrund af ovennævnte fund og interview med personalet er det styrelsens 
opfattelse, at den foreliggende instruks var fyldestgørende, men den var ikke 
tilstrækkeligt implementeret på behandlingsstedet. Det rummer en betydelig 
risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke sikres en ensartet og 
patientsikker medicinhåndtering, og særligt fokus på risikosituationslæge-
midler. Instrukser har til formål at forebygge tvivlssituationer hos personalet i 
forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan 
medføre alvorlig risiko for patienten. 

Se mere om krav til instrukser mv. under afsnittet ”Instrukser” nedenfor. 

Samlet vurdering af 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 lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndteringen
generelt rummer en alvorlig fare for patientsikkerheden, herunder risiko
for fejlmedicinering eller manglende medicinering.

Det er hertil styrelsens vurdering, at manglende implementering af instruks for 
medicinhåndtering rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der 
dermed ikke understøttes og sikres en ensartet og patientsikker medicinhåndte-
ring, særligt i forbindelse med skiftende personale. 

Sygeplejefaglige vurderinger
Det følger af vejledning om sygeplejefaglig journalføring pkt. 5.2., at det skal 
journalføres, hvis en patient har aktuelle eller potentielle problemer eller risici 
inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, når det har betydning for pa-
tientens tilstand/situation og fortsatte pleje og behandling. Vurderingen heraf 
kan foretages af en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og andet perso-
nale med de fornødne kompetencer, som løser sundhedsfaglige opgaver. 

Oversigt over patienters sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med 
behandlingsansvarlig læge
Ved gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation blev der i alle tre 
stikprøver fundet mangelfulde beskrivelser af patienternes sygdomme og funk-
tionsnedsættelser for eksempelvis kroniske rygsmerter, tidligere kræftsyg-
domme, nedsat stofskifte og hypertension. 

Der var flere mangler i opdatering af patienternes sundhedsmæssige tilstand, 
pleje og behandling. Blandt andet var der i en af journalgennemgangene ingen 
beskrivelse af aktuelle behandlingsplan efter et længerevarende indlæggelses-
forløb på ca. en måned, hvor fokus havde været medicinsk justering af en kom-
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pliceret neurologisk lidelse. Det var ikke dokumenteret, hvornår der skulle føl-
ges op på behandlingsplanen og hvilke opgaver og observationer, der eventuelt 
skulle rapporteres til den behandlingsansvarlige læge. 

I en anden journalgennemgang var det noteret, at egen praktiserende læge 
havde kontaktet patienten og informeret denne om i en kortere periode på bag-
grund af et blodprøvesvar at holde pause med indtagelse af et risikosituations-
lægemiddel, som blev håndteret af behandlingsstedet. Behandlingsstedet havde 
ikke sikret, at dette var korrekt ved kontakt til egen praktiserende læge og 
havde ikke sikret, at den korrekte ordination fremgik af FMK/medicinlisten. 

I en tredje journalgennemgang fremgik der i en handlingsanvisning en generel 
beskrivelse af behandling af hyper- og hypoglykæmi ved insulinkrævende dia-
betes. Dette var ikke i overensstemmelse med den aktuelle ordination for pa-
tientens insulinbehandling, hvor det var beskrevet, at der ikke skulle anvendes 
hurtigtvirkende insulin ved blodsukkermålinger. 

Personalet kunne ved interview ikke redegøre for ovenstående fund. 

Aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering
Herudover blev det konstateret, at det var gennemgående i alle tre stikprøver, at 
der var manglende evaluering af den pleje og behandling, som var iværksat i 
forhold til de aktuelle problemer, risici og helbredstilstand. 

Ved interview kunne der ikke redegøres for en proces, der sikrede, at behand-
lingsstedet foretog og fulgte op på vurderinger og effekt af den iværksatte pleje 
og behandling. 

Samlet vurdering af sygeplejefaglige vurderinger 
På baggrund af fundene og de oplysninger, der fremkom i forbindelse med gen-
nemgang af journalerne, har styrelsen lagt til grund, at de ovenfor nævnte 
mangler ikke kan henføres til manglende journalføring, men må anses som ud-
tryk for, at der ikke foretages de fornødne grundlæggende vurderinger og op-
følgning herpå.

Det er styrelsens opfattelse, at vurdering af disse forhold og dokumentation 
heraf er nødvendig af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør 
et væsentligt 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 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 
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afledt manglende relevant pleje og behandling af patienten eller forsinkelse 
heraf.

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

Journalføring
Ved tilsynsbesøget den 24. november 2022 kunne styrelsen konstatere, at der 
hos Gribskov Helhedspleje, Distrikt 1, ikke blev udført journalføring i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sund-
hedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) og vejledning 
nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeplejefaglig journalføring. 

Adgang til journalsystemet
Under tilsynet kunne styrelsen konstatere, at en gruppe handikaphjælpere, som 
var fastansat i en privat virksomhed ikke havde adgang til at læse og foretage 
dokumentation i patientjournalen, hvor de fraset medicindispensering varetog 
handikapstøtte og visse sygeplejefaglige opgaver. 

Det er styrelsens opfattelse, at når vikarer varetager sundhedsfaglige opgaver 
skal de have adgang til at gøre sig bekendt med de oplysninger i patientjourna-
len, der er nødvendige for en forsvarlig varetagelse af opgaverne.

Journalen er et arbejdsredskab for alle de sundhedspersoner, der deltager i og 
varetager plejen og behandlingen af den enkelte patient. Journalen skal kunne 
give overblik over patientens tilstand, så såvel autoriserede sundhedspersoner 
som medhjælp mv., har mulighed for at foretage hurtig og relevant håndtering 
af en eventuel akut situation. 

Det er styrelsens vurdering, at ovenstående udgør en betydelig risiko for pa-
tientsikkerheden, da der ikke er sikret adgang til journaloplysninger for alle re-
levante personalegrupper. Desuden gælder ovennævnte krav til systematisk 
journalføring også for vikarer. 

Dokumentation af aktuelle og potentielle problemområder
Desuden blev der ved journalgennemgangen generelt konstateret mangler i do-
kumentationen af patienternes aktuelle og potentielle problemer. Inden for be-
vægeapparat manglede vurdering af faldtendens og beskrivelse af følger efter 
apopleksi. Inden for ernæring manglende opfølgning på vægttab, det fremgik 
ikke af dokumentationen, at patienten var blevet vejet. I forhold til hud og slim-
hinder var der for en patient i kørestol ikke en vurdering af risikoen for tryksår, 
og for en patient med diabetes var der ingen vurdering af risikoen for fodsår 
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samt besøg hos fodterapeut, ligesom der ikke var en vurdering af risici ved be-
handling med blodfortyndende behandling. 

Desuden manglede der i forhold til psykosociale forhold vurdering af to patien-
ters angsttilstand og depression, og i forhold til viden og udvikling manglede 
der beskrivelse af to patienters hukommelse og neurologiske status. 

Endvidere manglede der beskrivelse af afføringsmønster for to patienter med 
stomi, og manglende beskrivelse af en patients problemer forbundet med 
urinkateter, herunder risiko for urinvejsinfektion. 

Ved interview kunne medarbejderne mundtligt redegøre for ovenstående pro-
blemstilling.

Styrelsen har derfor lagt til grund, at der alene var tale om manglende doku-
mentation af ovenstående fund. 

Ifølge vejledning om sygeplejefaglig journalføring skal journalen være entydig, 
systematisk, forståelig og overskuelig af hensyn til kommunikation både inden 
for egen faggruppe 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 borgerne ikke får den rette 
behandling, når der er mangler i beskrivelserne af patienternes aktuelle og po-
tentielle problemstillinger. 

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, særligt i for-
bindelse med skiftende personale, brug af vikarer, nyansatte mv. 

Instrukser
Det fremgår af vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af 
instrukser, at instrukser er et nødvendigt arbejdsredskab til styrkelse af patient-
sikkerhed. Instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbe-
handling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behand-
ling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig 
risiko for patienten. 

Styrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget, at behandlingsstedets instruks ikke 
indeholdt en beskrivelse af hvilket ansvar, opgaver og kompetencer, der var vi-
deregivet til ekstern samarbejdspartner. 
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Behandlingsstedet har i sit høringssvar anført, at behandlingsstedet generelt 
ikke har en instruks for samarbejdet med eksterne leverandører, men at der 
forefindes en klar instruks for ansvarsfordeling, opgaver og kompetencer, når 
behandlingsstedet videredelegerer sygeplejeopgaver til leverandører af hjem-
mepleje. 

Eksempelvis var der i et patientforløb iværksat overvågning, pleje og behand-
ling ved ekstern samarbejdspartner. Den eksterne partner varetog blandt andet 
administration af patientens faste medicin samt dispensering og administration 
af pn-medicin. Der var ikke indgået aftaler om samarbejdet mellem behand-
lingsstedet og den eksterne partner, der forelå derfor ingen aftaler for samarbej-
det og ansvaret for behandlingsplanen, herunder journalføring og medicinhånd-
tering. 

Personalet fra den eksterne partner havde ikke adgang til at læse journalnotater, 
hvorved væsentlige observationer om patientens helbredstilstand ikke blev do-
kumenteret. Endvidere var der ingen aftaler om, hvordan den eksterne samar-
bejdspartners observationer, pleje og behandling skulle videregives og doku-
menteres i journalen.

Ledelsen og personalet kunne ved interview ikke redegøre for samarbejdet med 
den eksterne behandlingsorganisation, herunder havde behandlingsstedet ikke 
kendskab til medarbejdernes kompetencer, ansvar og opgaveportefølje.

Det er styrelsens opfattelse, at der på et sted som Gribskov Helhedspleje, 
Distrikt 1, skal være klarhed over opgavefordelingen og tydelighed i 
ansvarsfordelingen, særligt når opgaver varetages af en ekstern 
samarbejdspartner, ligesom det er en nødvendig forudsætning for sikring af en 
forsvarlig varetagelse af borgerne på stedet, at der er en klar og skriftlig 
instruks for ansvars- opgave- og kompetenceforhold, og at instruksen er 
implementeret hos det relevante personale. 

Om vurderingen af de konkrete fund vedrørende instruks for medicinhåndtering 
henvises til punktet ovenfor om medicinhåndtering. 

Det er styrelsens opfattelse, at der på et sted som Gribskov Helhedspleje, 
Distrikt 1, skal være de nævnte instrukser, og at disse skal være fyldestgørende 
og implementeret på stedet for at sikre patientsikkerheden tilstrækkeligt. 

Det er videre styrelsens opfattelse, at fraværet af tilstrækkelige instrukser inden 
for de nævnte områder eller utilstrækkelig implementering heraf rummer en be-
tydelig 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 undladelse eller forkert udførelse 
umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patienten. 



Side 8

Samlet vurdering
Styrelsen vurderer, at de konstaterede fejl og mangler i relation til medicinhån-
dering, sygeplejefaglige vurderinger, journalføring og instrukser samlet set ud-
gør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. 

Styrelsen har lagt vægt på omfanget af uopfyldte målepunkter og alvorligheden 
i fundene, herunder at der ikke var fulgt op på situationer/ændringer i patienter-
nes tilstand og behandlingsplaner, samt at der ikke var foretaget relevante ob-
servationer af patienter med neurologisk sygdom og sukkersyge, hvilket udgør 
en alvorlig risiko for patientsikkerheden. 
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