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AFGØRELSE
Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 27. august 2019
til PlejeGribskov, Toftebo
Styrelsen forudsætter, at PlejeGribskov, Toftebo fremover fortsat overholder
gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.
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Reference ANKA

Hændelsesforløb
Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 27. august 2019 påbud til
PlejeGribskov, Toftebo om følgende:
1) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen
herom, herunder at sikre journalføring af indhentet informeret samtykke fra den
27. august 2019,
2) at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og
opfølgning herpå for alle aktuelle og eventuelle nyvisiterede patienter, fra den
27. august 2019,
3) at sikre tilstrækkelige rammedelegationer fra den 27. august 2019, og
4) at sikre implementering af instruks for ansvars- og kompetenceforhold som
dækker over vikarer fra den 27. august 2019.
Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når Styrelsen for
Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg havde konstateret, at påbuddet var efterlevet.
Begrundelse
Styrelsen var den 7. november 2019 på et opfølgende tilsynsbesøg på PlejeGribskov, Toftebo.
Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at PlejeGribskov, Toftebo fremstod som velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Der
var arbejdet konstruktivt med udarbejdelse og implementering af instruks for
personalets kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling herunder for vikarer
samt instrukser for rammedelegationer. Der var ligeledes arbejdet konstruktivt
med at sikre en systematisk opdatering af journalerne. Endvidere var der gjort
en stor indsats for, at der også fremadrettet blev opretholdt en god praksis i relation til såvel journalføring som medicinhåndtering.
Side 2

Der sås således opfyldte målepunkter på væsentlige områder vedrørende medicinhåndtering og journalføring. De målepunkter som fortsat var uopfyldte vedrørende journalføring var få og ikke gennemgående og af mindre betydning for
patientsikkerheden.
På baggrund af den dialog og vejledning og de refleksioner, der var på tilsynet,
vurderer styrelsen, at der er tale om en væsentlig fremgang.
Styrelsen har på den baggrund vurderet, at der aktuelt 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 27. august
2019 til PlejeGribskov, Toftebo.
Styrelsen forudsætter, at PlejeGribskov, Toftebo fremover fortsat overholder
gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.
Offentliggørelse
Styrelsen har på denne baggrund dags dato fjernet afgørelsen om påbud og tilsynsrapporten offentliggjort den 28. august 2019 fra styrelsens hjemmeside.
Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes. PlejeGribskov, Toftebo har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre påbuddet
eller den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre påbuddet umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet.
Styrelsen har endvidere dags dato offentliggjort tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 7. november 2019 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.
Vi gør videre opmærksom på, at behandlingsstedet skal offentliggøre tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 7. november 2019 på behandlingsstedets egen
hjemmeside og gøre rapporten umiddelbart tilgængelig på selve behandlingsstedet. Det følger af § 24 i ovennævnte bekendtgørelse. Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 24.
Med venlig hilsen
Anders Kallfoed
Fuldmægtig, cand.jur.
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