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Resumé til offentliggørelse

Karisefonden
Styrelsen for Patientsikkerhed har den *(afgørelsesdato) givet påbud til Karisefon-
den om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, tilstrækkelig journalføring, at iagt-
tage reglerne om patienters retsstilling, og at sikre udarbejdelse og implemente-
ring af visse instrukser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Karisefonden: 

1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse af fyldestgørende 
instruks for medicinhåndtering og implementering heraf, fra datoen for endelig af-
gørelse, 

2) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, 
herunder implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation, fra datoen 
for endelig afgørelse, og

3) at sikre, at der sker systematisk og relevant vurdering af patienternes habilitet og 
tilstrækkelig dokumentation for indhentelse af informeret samtykke forud for pleje 
og behandling, fra datoen for endelig afgørelse.
 
Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg 
har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 2. april 2019 et varslet planlagt til-
syn med Karisefonden, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og 
som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for tre patienter 
og medicinforløb for 2 patienter.  

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med medicinhånd-
teringen, at journalføringen var mangelfuld, og at reglerne for patienters retsstilling 
ikke blev overholdt.

I forhold til medicinhåndtering fandt styrelsen i to ud af to stikprøver, at der ikke 
var overensstemmelse mellem antallet af tabletter (Methotrexat) i doseringsæ-
skerne og den aktuelle medicinliste.

I to ud af to stikprøver var anvendt præparater med forskellige handelsnavne for 
behandling med epilepsimedicin i samme doseringsforløb, uden at dette fremgik af 
medicinlisten.

I en ud af to stikprøver var PN medicin til behandling af epilepsi ikke korrekt an-
ført på medicinlisten.
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Det var samlet set ikke muligt at få overblik over historik i forhold til dato for ordi-
nationer, ændringer i ordinationer samt ændring i handelsnavne, idet der på boste-
det var en arbejdsgang, hvor der blev rettet i medicinlisten, når der skete ændringer 
i ordinationer eller handelsnavne.  

Styrelsen konstaterede endvidere, at der i en ud af to stikprøver var ikke-aktuel me-
dicin opbevaret sammen med patientens aktuelle medicin. 

I forhold til journalføring konstaterede styrelsen at i tre ud af tre journaler blev in-
formationer inden for samme tema ikke dokumenteret det samme sted i journa-
lerne. Det var derfor vanskeligt for personalet at fremsøge oplysninger, som de 
ikke selv havde oprettet i journalerne. 

Det blev ved tilsynet oplyst, at der blev arbejdet i flere journalsystemer, og der 
kunne ikke ved tilsynet findes henvisning hertil i den nye elektroniske hovedjour-
nal.   

Herudover var der i en ud af tre journaler mangler i forhold til beskrivelse af pa-
tientens aktuelle og potentielle problemer. Personalet kunne dog mundtligt rede-
gøre herfor for pågældende patient.

Det er styrelsens opfattelse, at en korrekt 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 desuden kunne give overblik over patientens 
tilstand, så personalet har mulighed for at foretage hurtig og relevant håndtering af 
en eventuel akut situation.

I forhold til patienters retsstilling fandt styrelsen, at der ikke på behandlingsstedet 
var en fast praksis for hvordan patienternes habilitet blev vurderet. Det fremgik 
ikke af journalerne, hvem der kunne give stedfortrædende samtykke.

Herudover var det i tre ud af tre journaler ikke dokumenteret, at patienten eller den-
nes stedfortræder havde givet informeret samtykke til behandling.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at den grundlæggende utilstræk-
kelige praksis for vurdering af patienternes habilitet, samt manglende dokumenta-
tion for indhentelse af informeret samtykke og stedfortrædende samtykke, udgør en 
risiko for patientsikkerheden, da grundlaget for behandlingen så ikke er klart, og 
det derved ikke er sikret, at behandlingen sker med respekt for patientens selvbe-
stemmelsesret. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation 
til medicinhåndtering, journalføring og patienters retsstilling samlet set udgør pro-
blemer af større betydning for patientsikkerheden.
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Styrelsen har lagt vægt på at der var fejl i forbindelse med dispensering af Metho-
trexat, idet dette er et risikosituationslægemiddel, der kræver særlig opmærksom-
hed ved dispensering. 


