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Resumé til offentliggørelse

Hjulsøgård UNG Frøstrup, Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. april 2021 givet påbud til Hjulsøgård 
UNG Frøstrup, Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond, om straks at indstille al medi-
cinhåndtering på stedet. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Hjulsøgård UNG Frøstrup, Hjulsøgård 
Døgnbehandlingsfond:
 at indstille al medicinhåndtering på stedet fra den 14. april 2021. Det indebæ-

rer, at al håndtering af medicin på stedet skal stoppes øjeblikkeligt, og indtil 
påbuddet er ophævet.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet det forsvar-
ligt efter modtagelse af følgende fra behandlingsstedet: 
- tilstrækkelige instrukser for medicinhåndtering, håndtering af ikke-lægeordine-

rede lægemidler og kosttilskud samt samarbejde med behandlingsansvarlig 
læge i relation til medicinhåndteringen. 

- en redegørelse for, hvordan personalet er instrueret i efterlevelse af instruk-
serne og hvordan de vil blive implementeret, hvis påbuddet ophæves.  

Hvis påbuddet ophæves, således at medicinhåndteringen kan genoptages, skal 
det fremhæves, at styrelsen efterfølgende agter at udstede et påbud efter sundheds-
lovens § 215 b, stk. 1, om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder 
tilstrækkelig implementering af instrukserne for medicinhåndtering. 

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 13. april 2021 et varslet, reaktivt 
tilsyn med Hjulsøgård UNG Frøstrup, Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond.  Bag-
grunden for tilsynet var, at styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse og 
efterfølgende indhentet materiale fra behandlingsstedet, hvorefter styrelsen vurde-
rede, at der var mangler i det indsendte materiale, der nødvendiggjorde yderligere 
oplysning af sagen i form af et tilsynsbesøg. 

Hjulsøgård UNG Frøstrup, Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond, er et privat opholds-
sted for børn og unge med misbrug. På tilsynstidspunktet var der 9 indskrevne pa-
tienter, hvoraf 8 var i medicinsk behandling, herunder behandling for blandt andet 
ADHD.  

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for bosteder. Under tilsynsbesøget gen-
nemgik styrelsen tre patientjournaler og foretog tre medicingennemgange. 

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet i 
relation til medicinhåndteringen. 
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Begrundelse for påbuddet
Styrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget, at der var fejl og mangler i medicin-
håndteringen på stedet. Der henvises generelt til vejledning nr. 9079 af 12. februar 
2015 om ordination og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds 
pjece ”Korrekt håndtering af medicin”, 2019. 

Medicinlister og administration af ordineret medicin
Styrelsen konstaterede ved tilsynsbesøget, at der på medicinlisten ikke fremgik 
dato for ordination og ikke var angivet behandlingsindikation. Der var i fire til-
fælde ikke opdateret handelsnavn.

Styrelsen fik ved tilsynet oplyst, at behandlingsstedet ikke havde en procedure for 
at sikre sig at den ordinerede medicin var i overensstemmelse med det ordinerede. 

Personalet oplyste, at de som udgangspunkt var med ved lægesamtaler og der fik 
besked om medicinændringer. Der var ingen adgang til FMK, og der var ikke en 
systematisk arbejdsgang for hvordan man sikrede sig, at administreret medicin var i 
overensstemmelse med det ordinerede. 

Ved styrelsens gennemgang af journalnotater fremgik der eksempler på at der 
kunne være tvivl om, hvilken dosis patienten fik både af fast medicin og PN medi-
cin.

Det var styrelsens vurdering, at det udgør en væsentlig risiko for fejlmedicinering, 
hvis medicinlisten ikke indeholder oplysning om ordinationsdato og behandlingsin-
dikation, da det kan bidrage til uklarheder og dermed i væsentlig grad øger risikoen 
for, at der gives forkert medicin til patienten eller ikke følges relevant op på den 
medicinske behandling. 

Mærkning af dosisæsker
Ved tilsynet konstaterede styrelsen, at dosisæskerne ikke var mærket med navn og 
CPR nr. Dog fremgik navn og CRP nr. af omslaget på doseringsæskerne. 

Styrelsen bemærkede, at identifikationen på omslaget af æskerne ikke er tilstræk-
kelig mærkning, og det var styrelsens opfattelse, at det udgør en væsentlig risiko 
for fejlmedicinering, hvis doseringsæskerne ikke er mærket korrekt.

Instrukser for og i relation til medicinhåndtering
Der henvises generelt til vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdi-
gelse af instrukser. Instrukser har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbe-
handling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, 
hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for 
patienten.

Instrukser sikrer således klarhed om ansvars- og kompetencefordelingen for den 
sundhedsfaglige behandling mellem alle ansatte personalegrupper, og hvilke proce-
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durer personalet skal følge for, at behandlingen kan ske med den fornødne omhu og 
samvittighedsfuldhed. 

Styrelsen konstaterede, at der ikke var en gældende instruks for medicinhåndtering 
på stedet, men at der var et udkast under udarbejdelse. 

Personalet kunne ved interview ikke redegøre for en patientsikker procedure i for-
bindelse med medicinhåndtering, fx var det ikke procedure at tælle tabletter inden 
udlevering, jf. også ovenfor. 

Personalet oplyste, at der ikke var nogen procedure for hvordan man skulle for-
holde sig, såfremt en patient var påvirket af stoffer ved udlevering af medicin. Det 
blev oplyst, at dette kun ville være aktuelt i starten af et ophold, og det var persona-
lets umiddelbare vurdering, at dette ikke ville få konsekvenser for udleveringen af 
medicinen. 

Det var styrelsens vurdering, at den beskrevne tilgang til dette ikke er sundheds-
mæssigt forsvarlig, da det kan få kritiske konsekvenser såfremt der administreres 
potent medicin til en person, der er påvirket, herunder særligt hvis man er usikker 
på hvad personen er påvirket af. 

Det var på denne baggrund styrelsens opfattelse, at det er nødvendigt at en instruks 
for medicinhåndtering på stedet indeholder angivelser om, hvordan personalet skal 
forholde sig i forhold til potentielt påvirkede patienter på stedet. 

Behandlingsstedet havde ingen instruks for brug af ikke-lægeordinerede hånd-
købslægemidler og kosttilskud, og der var under tilsynet konstateret problemer i 
forbindelse med håndteringen af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler, idet 
behandlingsstedet havde som procedure at alle patienter havde Pamol og Ipren på 
medicinlisten til indtag efter behov og der var Baldrian og vitamintabletter til fæl-
les brug, selvom dette ikke var på ordination af en læge. Ved tilsynet blev denne 
praksis stoppet med det samme, og styrelsen fandt derfor ikke grundlag for et sepa-
rat påbud herom, men det var styrelsens vurdering at dette skærpede vurderingen 
af, at det er nødvendigt at behandlingsstedet har en tilstrækkelig instruks for brug 
af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud, således at personalet er 
bekendt med, hvordan de skal forholde sig i relation hertil. 

Der var endvidere ingen instruks for samarbejdet med de behandlingsansvarlige læ-
ger, herunder ikke i relation til medicinhåndteringen. Behandlingsstedet redegjorde 
for at de som udgangspunkt gik med patienterne til læge, og dermed fik de rele-
vante oplysninger i forhold til behandlingen

Det var styrelsens vurdering, at fraværet af de nævnte sundhedsfaglige instrukser 
rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke understøttes 
og sikres en ensartet og patientsikker medicinhåndtering. 

Samlet vurdering
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Styrelsen vurderede, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordination 
og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt 
håndtering af Medicin”, 2019, udgør en alvorlig fare for patientsikkerheden, da 
reglerne skal sikre at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis. 

Styrelsen lagde vægt på, at patientgruppen er børn og unge med misbrug, samt at 
der behandles med potente lægemidler, såsom ADHD-medicin. 

Det var videre styrelsens vurdering, at det er en skærpende omstændighed i forhold 
til dette, at der ikke var udarbejdet og implementeret tilstrækkelige instrukser i for-
hold til medicinhåndteringen. 

Styrelsen vurderede således, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndte-
ringen udgør problemer af kritisk betydning for patientsikkerheden. 
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