Dragør Kommunes hjemmesygepleje
Wiedergården 2
2791 Dragør

Ophævelse af påbud af 3. februar 2020 til Dragør Kommunes hjemmesygepleje
Styrelsen for Patientsikkerhed vender nu tilbage vedrørende tilsynsbesøget hos
jer den 3. juni 2021.

29. juni 2021
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E sjur@stps.dk

Vi har den 18. juni 2021 partshørt jer over et udkast til tilsynsrapporten.
I har den 25. juni 2021 sendt os jeres bemærkninger, som er inddraget i afgørelsen.
Afgørelsen og den endelige tilsynsrapport er vedlagt.
Med venlig hilsen
Camilla C. Bergmann
Fuldmægtig, cand.jur.
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AFGØRELSE
Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud af 3. februar 2020 til Dragør Kommunes hjemmesygepleje
Styrelsen forudsætter, at Dragør Kommunes hjemmesygepleje fremover fortsat
overholder gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk
for.

29. juni 2021
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Hændelsesforløb
Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 3. februar 2020 påbud til
Dragør Kommunes hjemmesygepleje om følgende:
1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks herfor fra den 3. februar 2020,
2. at sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger
og opfølgning herpå for ny-visiterede patienter fra den 3. februar 2020,
3. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger
og opfølgning herpå for alle patienter, der aktuelt er i behandling inden
den 17. februar 2020, og
4. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 3. februar 2020
Det blev samtidig besluttet, at for at kunne ophæve påbuddet, skulle styrelsen
på et nyt tilsynsbesøg have konstateret, at påbuddet var efterlevet.
Begrundelse
Styrelsen var den 12. januar 2021 på et opfølgende tilsynsbesøg hos Dragør
Kommunes hjemmesygepleje, hvor styrelsen vurderede, at påbuddet ikke var
efterlevet og at der var behov for yderligere opfølgning i form af et nyt tilsynsbesøg.
Styrelsen var den 3. juni 2021 på et yderligere opfølgende tilsynsbesøg, hvor
styrelsen konstaterede, at Dragør Kommunes hjemmesygepleje nu fremstod
velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik.
Der var bl.a. arbejdet konstruktivt med implementering af instruks for journalføring og instruks for medicinhåndtering. Der blev ugentlig gennemført journal- og medicinauditeringer. De sygeplejefaglige vurderinger fremgik nu gennemgående i journalerne, og der var gennemført undervisning i dokumentationssystemet for alle sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter.

Side 2

Under målepunkterne om journalføring var målepunkt 3 og 5 ikke opfyldt, idet
der i to stikprøver var enkelte vurderinger af patientens aktuelle og potentielle
problemer, som var mangelfulde. Der blev ved tilsynet redegjort for de mangelfulde beskrivelser. Herudover var der fund under målepunkt 5 vedrørende opfølgning og evaluering, idet der manglede opfølgning på blodtryksmåling, som
lå uden for referenceværdier aftalt med behandlingsansvarlig læge.
Under målepunkterne om medicinhåndtering var der fund i målepunkt 11, i det
der i en ud af tre stikprøver ikke var overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsken. Der var netop
doseret for en ny periode, og der manglede en tablet alle dage kl 14, mens der
var en tablet for meget alle dage kl.18, formentlig var der lagt en tablet i et forkert rum alle dage. Medarbejdere redegjorde for, at fejlen ville opdages, når
medicinen skulle gives, idet der jf. medicininstruks skulle tælles tabletter, inden
de blev givet.
Alle øvrige målepunkter var opfyldt.
Styrelsen vurderer, at de konstaterede mangler var få og enkeltstående, og at
behandlingsstedet vil være i stand til hurtigt at rette op på de anførte forhold.
Styrelsen henstiller til, at behandlingsstedet sikrer, at et fremgår af journalen, at
der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer, at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder
beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme samt at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker/-poser.
Dragør Kommunes hjemmesygepleje har i høringssvar af 25. juni 2021 oplyst
at være enig i de fund, der blev gjort ved tilsynet 3. juni 2021. Stedet oplyser, at
fundene er taget til efterretning, og at henstillingerne vil blive indarbejdet i den
daglige praksis. Desuden oplyser stedet, at relevante instrukser vil blive tilrettet
og implementeret, samt at der særligt i forhold til medicindispenseringsopgaven
vil være opmærksomhed på anvendelse af tjeklister og egenkontrol.
Styrelsen vurderer samlet, at der ved tilsynsbesøget den 3. juni 2021 var mindre
problemer af betydning for patientsikkerheden, og at der ikke er grundlag for at
opretholde påbuddet.
Konklusion
Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver på den baggrund påbud af 3. februar
2020 til Dragør Kommunes hjemmesygepleje.
Offentliggørelse
Styrelsen har i dag fjernet resuméet af påbuddet af 3. februar 2020 samt tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 12. januar 2021 fra styrelsens hjemmeside.
Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at resuméet fjernes. Behandlingsstedet har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre resuméet eller
den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre resuméet tilgængeligt på selve behandlingsstedet.
Side 3

Styrelsen har endvidere i dag offentliggjort tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget
den 3. juni 2021 på styrelsens hjemmeside. Rapporten vil forblive offentliggjort
i 3 år, jf. §§ 22 og 23 i bekendtgørelse nr. 976 af 27. juni 2018 om registrering
af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
Behandlingsstedet skal offentliggøre tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 3.
juni 2021 på behandlingsstedets egen hjemmeside og gøre rapporten umiddelbart tilgængelig på selve behandlingsstedet. Det følger af § 24 i ovennævnte bekendtgørelse. Offentliggørelse af tilsynsrapporten skal ske i samme periode,
som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
Med venlig hilsen
Camilla C. Bergmann
Fuldmægtig, cand.jur.
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