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Resumé til offentliggørelse

Bagsværd Observationshjem
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. marts 2022 givet påbud til Bagsværd 
Observationshjem om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, indhentelse af infor-
meret samtykke, tilstrækkelig journalføring samt udarbejdelse og implementering 
af visse instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 25. 
november 2021 et påbud til Bagsværd Observationshjem om: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og implemente-
ring af instrukser herfor, fra den 11. marts 2022.

2. at sikre indhentelse af informeret samtykke forud for pleje og behandling, 
herunder udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks herfor, fra 
den 11. marts 2022.

3. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder udarbejdelse og implementering 
af en tilstrækkelig instruks herfor, fra den 11. marts 2022.

4. at sikre udarbejdelse og implementering af instrukser for personalets kompe-
tencer, ansvars- og opgavefordeling og for patienters behov for behandling 
samt at overholde formelle krav til instrukser, fra den 11. marts 2022.

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 25. november 2021 et varslet 
planlagt tilsyn med Bagsværd Observationshjem, som var udvalgt ved en tilfæl-
dig stikprøve.

Bagsværd Observationshjem er en selvejende døgninstitution med driftsove-
renskomst med Gladsaxe Kommune. Behandlingsstedet modtager børn fra hele 
landet og består af en døgnafdeling for 8 børn i alderen 0-8 år og en familieaf-
deling med plads til 8 familier. 

Det daglige pædagogiske arbejde bliver varetaget af pædagoger, familiebehand-
lere samt en sundhedsplejerske. Der bliver primært anvendt faste timelønnede 
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vikarer, men også nogle gange vikarbureau. Behandlingsstedet samarbejder 
med sundhedsplejerske og sygeplejerske fra Gladsaxe Kommune. 

Ved tilsynet blev der gennemgået to journaler og foretaget to medicingennem-
gange.

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 25. november 2021 konstaterede styrelsen, at der var 
fejl og mangler i medicinhåndteringen på behandlingsstedet. 

Styrelsen henviste og refererede til relevante punkter i vejledning nr. 9079 af 12. 
februar 2015 om ordination og håndtering af lægemidler (lægemiddelhåndterings-
vejledningen), samt i Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af 
medicin” fra 2019.

Medicinliste
Styrelsen konstaterede, at en ordination vedrørende D-vitamin ikke var entydig, 
idet handelsnavn, styrke og dispenseringsform manglede. Derudover var der 
heller ikke en angivelse af, hvilken læge der havde ordineret medicinen.

Styrelsen konstaterede videre, at der i en stikprøve ikke fremgik, hvilke former 
for smerter Paracetamol var ordineret for. Makismal døgndosis var heller ikke 
angivet.

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

Instruks for medicinhåndtering
Styrelsen konstaterede, at der forelå en instruks for medicinhåndtering, men at 
denne ikke var fyldestgørende, idet der manglede beskrivelse af, at det korrekte 
handelsnavn og dosis skulle noteres ved ny ordinationer og reordination.

Styrelsen henviste i den forbindelse til kravene i vejledning nr. 9001 af 20. 
november 2000 om udfærdigelse af instrukser.

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af en fyldestgørende instruks for medi-
cinhåndtering samt manglende implementering heraf rummer en betydelig ri-
siko for patientsikkerheden, da der dermed ikke understøttes og sikres en ensar-
tet og patientsikker medicinhåndtering, herunder særligt i forbindelse med aku-
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tte situationer og eventuelle nyansættelser. For yderligere oplysninger om krav 
til instrukser se afsnittet ”Instrukser” nedenfor.

Instruks for samarbejde med behandlingsansvarlige læger
Under tilsynet konstaterede styrelsen, at der ikke forelå en instruks for samar-
bejde med behandlingsansvarlige læge. Personalet kunne imidlertid redegøre 
for proceduren herfor. 

Det er styrelsens opfattelse, at det på Bagsværd Observationshjem skal sikres, 
at der udarbejdes en instruks for samarbejde med de behandlingsansvarlige læ-
ger og at den implementeres på behandlingsstedet for at understøtte, at behand-
ling og pleje sker med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed. 

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af en instruks for samarbejde med be-
handlingsansvarlige læger udgør en risiko for patientsikkerheden, da man der-
ved risikerer at det f.eks. ikke fremgår tydeligt hvilken læge, der skal kontaktes 
ved tvivl om symptomer eller medicinering. For yderligere oplysninger om 
krav til instrukser se afsnittet ”Instrukser” nedenfor.

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, herunder for samarbejdet med behandlingsansvarlige læger, samt util-
strækkelig implementering heraf rummer en betydelig risiko for patientsikker-
heden, da der dermed ikke sikres en ensartet og patientsikker medicinhåndte-
ring. Instrukser har til formål at forebygge tvivlssituationer hos personalet i for-
hold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan 
medføre alvorlig risiko for patienten.   

Informeret samtykke 
Det var ikke angivet i journalerne, hvem der skulle give stedfortrædende samtykke, 
og hvornår det var sket. Personalet beskrev, hvordan de i nogle situationer indhen-
tede samtykke fra forældre i forbindelse med fx vaccinationer, men at de i andre 
tilfælde ikke blev indhentet et informeret samtykke, da de var i tvivl om, hvem der 
skulle give samtykke. Styrelsen fik endvidere oplyst, at personalet ikke havde en 
arbejdsgang for vurdering af, hvem der skulle give samtykke, og i hvilke situa-
tioner samtykke var nødvendigt. 
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Styrelsen henviste til § 15 og § 16, stk. 4 i sundhedsloven.

Det er styrelsens vurdering, at der er tale om grundlæggende mangler i relation 
til patienternes retsstilling, der udgør en fare for, at patienternes ret til selvbe-
stemmelse ikke respekteres, da reglerne om information og samtykke har til 
formål at sikre patienternes selvbestemmelse og er et grundlæggende princip 
inden for sundhedsretten.

Det er desuden styrelsens opfattelse, på baggrund af oplysninger om at persona-
let ikke havde en arbejdsgang for vurdering af, hvem der skulle give samtykke, 
og i hvilke situationer samtykke var nødvendigt samt manglerne i den sund-
hedsfaglige dokumentation af det informerede samtykke, at det er nødvendigt, 
at der hos Bagsværd Observationscenter skal udarbejdes og implementeres en 
instruks for indhentelse af informeret samtykke.

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af en sådan instruks rummer en betyde-
lig risiko for patientsikkerheden, da der ellers er risiko for at der ikke sikres det 
fornødne grundlag for behandlingen ved indhentelse af et gyldigt informeret 
samtykke, herunder at behandlingen sker med respekt for patientens selvbe-
stemmelsesret. For yderligere oplysninger om krav til instrukser se afsnittet 
”Instrukser” nedenfor.

Journalføring
Ved tilsynsbesøget 25. november 2021 kunne styrelsen konstatere, at der på 
Bagsværd Observationshjem ikke blev udført journalføring i overensstemmelse 
med de gældende regler herom.

Styrelsen henviste til relevante bestemmelser og punkter i bekendtgørelse nr. 
1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (jour-
nalføringsbekendtgørelsen) og i vejledning nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeple-
jefaglig journalføring

Overskuelig og systematisk journalføring
Under tilsynet konstaterede styrelsen, at journalføringen generelt i høj grad 
manglede systematik. Der blev blandt andet anvendt vægt- og højdeskemaer 
samt papirkalender til notering af lægeaftaler m.m. Dette var ikke noteret i den 
elektroniske journal. Personalet kendte patienterne godt og kunne mundtligt re-
degøre for aftaler og planer, og styrelsen har derfor lagt til grund, at der er tale 
om journalføringsmangler. 

Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at det var svært at fremsøge, hvorvidt 
der var fulgt op på de problemer, som var beskrevet i dagbogsnotater. Det var 
dog muligt at genfinde vurdering, opfølgning og evaluering spredt i dagbogsno-
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taterne, men man kunne ikke danne sig det fornødne overblik. Personalet kunne 
redegøre for at de foretog vurdering, opfølgning og evaluering. 

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.

Oversigt over sygdomme og funktionsnedsættelser
Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at der ikke var en oversigt over bør-
nenes sygdomme og andre lidelser. Desuden fremgik der kontaktinformation på 
tilknyttede sundhedspersoner, som ikke længere var involveret i forløbet, og 
andre aktuelle behandlere var ikke angivet. Styrelsen konstaterede videre, at der 
heller ikke i journalen var angivet, hvornår der var planlagt behandling på ho-
spital m.m. 

Personalet kunne dog redegøre for patienternes sygdomme og funktionsnedsæt-
telser, og styrelsen har derfor lagt til grund, at der alene er tale om manglende 
journalføring af disse oplysninger. 

Det er styrelsens vurdering, at manglende journalføring af de nævnte oplysnin-
ger udgør en risiko for patientsikkerheden med hensyn til kontinuitet i plejen, 
intern kommunikation på behandlingsstedet og ved behov for hurtig og relevant 
håndtering af en eventuelt akut opstået situation.

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation
Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at nogle arbejdsgange var beskrevet i 
en medarbejderhåndbog, men at der manglede en klar beskrivelse af, hvordan 
og af hvem sundhedsfaglige problemstillinger skulle journalføres, samt hvornår 
og hvordan relevante handleplaner skulle oprettes.

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af en sådan instruks rummer en betyde-
lig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke understøttes og sikres en 
ensartet og dækkende journalføring. For yderligere oplysninger om krav til in-
strukser se afsnittet ”Instrukser” nedenfor.

Samlet vurdering vedr. journalføring
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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.

Det er hertil styrelsens vurdering, at fraværet af en instruks for sundhedsfaglig 
dokumentation rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der der-
med ikke sikres en ensartet og patientsikker journalføring. 

Instrukser 
Styrelsen henviste til vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af 
instrukser og oplyste, instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker pa-
tientbehandling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til be-
handling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig 
risiko for patienten. Instrukser sikrer således klarhed om ansvars- og kompetence-
fordelingen for den sundhedsfaglige behandling mellem alle ansatte personalegrup-
per, og hvilke procedurer personalet skal følge for, at behandlingen kan ske med 
den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed. Styrelsen gjorde desuden opmærk-
somheden på, at der stilles visse formelle krav til instrukserne. 

Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at der hverken forelå en instruks ved-
rørende personalets kompetencer, ansvar- og opgavefordeling eller patienternes 
behov for behandling. Styrelsen konstaterede videre, at de instrukser, der fo-
relå, ikke levede op til de formelle krav, idet de manglede datering og angivelse 
af, hvem der havde udfærdiget og godkendt dem.

På tilsynsbesøget konstaterede styrelsen også, at instruksen for medicinhåndte-
ring ikke var fyldestgørende, og at der ikke forelå en instruks for samarbejde 
med den behandlingsansvarlige læge. Styrelsen konstaterede desuden, at be-
handlingsstedet ikke havde en instruks for sundhedsfaglig dokumentation og 
for informeret samtykke. Fundene vedrørende disse instrukser behandles under 
henholdsvis ”Medicinhåndtering”, ”Informeret samtykke” og ”Journalføring” 
ovenfor.

Der var hovedsageligt fastansatte medarbejdere hos Bagsværd Observations-
hjem, samt faste vikarer, der kendte stedet og var ansat som timelønnede.

Det er imidlertid styrelsens vurdering, at manglende sundhedsfaglige instrukser 
indebærer en betydelig risiko for patientsikkerheden, såfremt behovet for inter-
vention alene baserer sig på den enkelte medarbejders faglige skøn og kompe-
tencer.

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af sundhedsfaglige instrukser rummer 
en betydelig risiko for patientsikkerheden, idet instrukserne har til formål at 
sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt at forebygge tvivlssituationer 
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hos personalet i forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse 
umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patienten. 

Samlet vurdering
Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, 
indhentelse af informeret samtykke, journalføring og visse instruks samlet ud-
gør større problemer af betydning for patientsikkerheden. 
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