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Resumé til offentliggørelse 

 
Vennely Autisme Center ApS 

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. december 2021 givet påbud til Vennely 

Autisme Center om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurde-

ringer, informeret samtykke, tilstrækkelig journalføring samt udarbejdelse og im-

plementering af visse instrukser. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Vennely Autisme Center ApS:  

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og implementering 

af tilstrækkelige instrukser herfor, fra den 14. december 2021. 

 

2. at sikre, at der er gennemført sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, 

fra den 14. december 2021. 

 

3. at sikre indhentelse af informeret samtykke forud for pleje og behandling, fra 

den 14. december 2021.  

 

4. at sikre tilstrækkelig journalføring, fra den 14. december 2021. 

 

5. at sikre udarbejdelse og implementering af tilstrækkelige instrukser for persona-

lets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling, patienters behov for behandling 

samt hygiejne og smitsomme sygdomme, fra den 14. december 2021.   

 

Baggrund 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 11. oktober 2021 et varslet, reak-

tivt tilsyn med Vennely Autisme Center ApS. Baggrunden for tilsynet var, at sty-

relsen havde modtaget en bekymringshenvendelse vedrørende stedets behandling 

af en tidligere beboer.  

 

Vennely Autisme Center ApS er et privat behandlingssted for beboere med au-

tisme, ADHD, fysiske og kognitive funktionsnedsættelser med varierende behov 

for behandling. På tidspunktet for tilsynet var 14 beboere i aldersgruppen 15 til 85 

år samt ca. 70 medarbejdere med fortrinsvis socialpædagogisk baggrund. En social- 

og sundhedshjælper varetog dispenseringen af beboernes medicin. 

 

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for bosteder. Målepunkterne er udtryk 

for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted som Ven-

nely Autisme Center ApS for at understøtte, at behandling og pleje sker med den 

nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed. Ved tilsynet blev der gennemgået tre 

journaler og foretaget tre medicingennemgange. 

 

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og 

som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fundene ved til-

synsbesøget henvises til tilsynsrapporten. 

 



 Side 2 

Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets partshøringssvar af 13. decem-

ber 2021, hvor Vennely Autisme Center ApS oplyser, at de har planlagt og iværk-

sat en række tiltag siden tilsynet. Det fremgår bl.a., at behandlingsstedet har udar-

bejdet en instruks for personalets kompetencer, ansvar og opgavefordeling samt 

sikret, at behandlingsstedets instrukser lever op til de formelle krav. Desuden frem-

går, at al sundhedsfaglig dokumentation er gennemgået samt at de 12 sygeplejefag-

lige områder er færdigbeskrevet i journalsystemet for hver enkelt borger. Videre er 

der uploadet samtykkeerklæringer på alle borgere. 

 

Styrelsen anerkender, at Vennely Autisme Center ApS har foretaget og planlagt en 

række tiltag med henblik på at forbedre forholdene på behandlingsstedet. Det er 

imidlertid styrelsens vurdering, at oplysningerne i høringsbrevet ikke giver anled-

ning til en ændret vurdering af forholdene, da det ikke alene på baggrund af de be-

skrevne tiltag kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er rettet op på de kon-

staterede forhold. 

 

Begrundelse for påbuddet 

 

Medicinhåndtering 

 

Medicinliste 

Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterede, at det var gennemgående i tre ud af tre 

stikprøver, at det aktuelle handelsnavn for flere præparaters vedkommende ikke 

fremgik af behandlingsstedets medicinliste. 

 

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en alvorlig risiko for fejlmedicinering, 

hvis medicinlisten ikke føres systematisk og ikke sikres opdateret. 

 

Styrelsen skal henvise til punkt 2.5.1 og 2.6.2 i vejledning nr. 9079 af 12. februar 

2015 om ordination og håndtering af lægemidler samt Styrelsen for Patientsikker-

heds pjece ”Korrekt håndtering af medicin” fra 2019. 

 

Instruks for medicinhåndtering og samarbejde med behandlingsansvarlig læge 

Ved tilsynsbesøget konstaterede styrelsen desuden, at det ikke fremgik af medicin-

instruksen, hvordan det blev sikret, at patienterne til enhver tid fik den aktuelle me-

dicin jf. FMK.  

 

Ved interview redegjorde den medicinansvarlige for, at der blev taget kontakt til 

den behandlingsansvarlige læge efter lægekonsultationer for at sikre, at behand-

lingsstedets medicinliste var i overensstemmelse med FMK. 

 

Videre konstaterede styrelsen, at instruksen for samarbejde med de behandlingsan-

svarlige læger ikke indeholdt personalets opgaver og ansvar i forbindelse med kon-

takt med de behandlingsansvarlige læger. Der kunne delvist redegøres for dette ved 

interview med personalet. 

 



 Side 3 

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af fyldestgørende instrukser for medicin-

håndtering og samarbejde med de behandlingsansvarlige læger rummer en betyde-

lig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke understøttes og sikres en ens-

artet og patientsikker medicinhåndtering, herunder særligt i forbindelse med akutte 

situationer og eventuelle ny-ansættelser. Se nærmere under afsnittet ”Instrukser”. 

 

Styrelsen skal henvise til vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdi-

gelse af instrukser og punkt 2.3 i vejledning nr. 9070 af 12. februar 2015 om ordi-

nation og håndtering af lægemidler. 

 

Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå 

Under tilsynet konstaterede styrelsen ved gennemgang af tre journaler, at der umid-

delbart inden tilsynet var gennemført vurdering af disse patienters aktuelle proble-

mer. Denne arbejdsgang var endnu ikke implementeret som en del af vurderingen 

af patienternes aktuelle og potentielle problemer for behandlingsstedets øvrige pati-

enter. Behandlingsstedet havde planlagt afvikling af temadag for undervisning af 

personalet med henblik på vurdering af patienters aktuelle og potentielle problemer 

umiddelbart efter styrelsens tilsyn. 

 

Videre kunne styrelsen konstatere i to ud af tre journaler, at aftaler med de behand-

lingsansvarlige læger ikke fremgik. Ved interview kunne der ikke redegøres for 

dette. 

 

Endelig konstaterede styrelsen ved interview i forbindelse med gennemgang af be-

handlingsaftaler dokumenteret i journalen for en patient med epilepsi, at det ikke 

fremgik af journalen, hvem der havde behandlingsansvaret. Personalet kunne ikke 

redegøre for, om det var egen læge eller speciallæge, der var behandlingsansvarlig. 

 

Det er styrelsens opfattelse, at vurdering af disse forhold og dokumentation heraf er 

nødvendigt af hensyn til den enkelte patients sikkerhed, da dette udgør et væsent-

ligt element i helhedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke 

pleje- og behandlingsindsatser der skal iværksættes. 

 

Det er desuden styrelsens opfattelse, at manglende vurdering af relevante sygeple-

jefaglige problemområder og dokumentation heraf også kan have betydning for se-

nere vurderinger af patientens tilstand, da der er risiko for, at der opstår tvivl om, 

hvorvidt et symptom inden for et område er nyopstået eller ej. Det kan medføre en 

forsinkelse i identifikation af et potentielt problem og deraf afledt manglende rele-

vant pleje og behandlingen af patienten eller forsinkelse heraf. 

 

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patient-

sikkerheden, når der ikke sikres tilstrækkelige sygeplejefaglige vurderinger af pati-

enterne, og når der ikke sikres opfølgning på sygeplejefaglige observationer. 

 

Styrelsen skal henvise til punkt 2 i vejledning nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeple-

jefaglig journalføring. 

 



 Side 4 

Informeret samtykke 

Styrelsen kunne ved tilsynsbesøget konstatere, at personalet ikke kunne redegøre 

for processen for indhentelse af stedfortrædende samtykke samt hvorledes dette 

skulle dokumenteres i patienternes journal. 

 

Reglerne om information og samtykke har til formål at sikre patienternes selvbe-

stemmelse og er et grundlæggende princip inden for sundhedsretten. Det er styrel-

sens vurdering, at der er tale om grundlæggende mangler i relation til patienternes 

retsstilling, der udgør en fare for, at patienternes ret til selvbestemmelse ikke re-

spekteres. 

 

Styrelsen skal hertil henvise til § 15 og § 16, stk. 4 i sundhedsloven, § 17, stk. 1 i 

bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patient-

journaler samt pkt. 2 i vejledning nr. 161 af 13. september 1998 om information og 

samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. 

 

Journalføring 

Styrelsen skal her henvise til bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autorise-

rede sundhedspersoners patientjournaler. 

 

Overskuelig og systematisk journalføring 

Styrelsen kunne konstatere, at behandlingsstedet var i proces med at implementere 

dokumentation af sundhedsfaglige observationer og planer for behandling af sund-

hedsfaglige problemstillinger. Det var generelt vanskeligt at få et systematisk over-

blik over, hvor i den sundhedsfaglige journal oplysninger, behandlinger og opfølg-

ning på disse kunne fremsøges. 

 

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 samar-

bejdspartnere. Journalen skal kunne give et overblik over patientens tilstand, så 

personalet blandt andet har mulighed for at foretage hurtig og relevant håndtering i 

en eventuel akut situation. 

 

Dokumentation vedr. aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering 

I tre ud af tre journaler var der mangler i beskrivelse af planer for pleje og behand-

ling, som var ordineret for patienterne. Det drejede sig eksempelvis om effekten af 

iværksat behandling af eksem, opfølgning på behandling for forhøjet blodtryk og 

observation af effekt af medicinændring med vægtøgning som bivirkning. Endvi-

dere fremgik det ikke af journalerne, hvor ofte behandlingsplanerne skulle evalue-

res samt hvornår, en behandling skulle følges op ved den behandlingsansvarlige 

læge. Personalet kunne redegøre for, at der ved ændringer i patienternes tilstand 

blev taget kontakt til patienternes læge. 

 



 Side 5 

Det er styrelsens opfattelse, at manglende journalføring af de nævnte oplysninger 

udgør en risiko for patientsikkerheden, da det udgør et væsentligt element i hel-

hedsvurderingen af patienten og danner grundlaget for, hvilke pleje- og behand-

lingsindsatser der iværksættes. 

 

Journalføring af informeret samtykke 

Styrelsen kunne i tre ud af tre strikprøver konstatere, at det ikke fremgik af journa-

len, at patienternes habilitet til at give informeret samtykke til pleje og behandling 

var vurderet, ligesom det heller ikke fremgik af journalerne, at der var indhentet in-

formeret samtykke til fx kontakt til læge/vagtlæge. Personalet kunne ved interview 

redegøre for dette, og det var derfor styrelsens vurdering, at der alene var tale om 

manglende journalføring. 

 

Det er styrelsens opfattelse, at utilstrækkelig journalføring heraf udgør en risiko for 

patientsikkerheden, da grundlaget for behandlingen da ikke er klart, og det derved 

ikke er sikret, at behandlingen sker med respekt for patientens selvbestemmelses-

ret. 

 

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation 

Behandlingsstedet havde en instruks for sundhedsfaglig dokumentation, men det 

var på baggrund af de konstaterede fejl og mangler i journalgennemgangen samt de 

oplysninger, der kom frem under tilsynet, styrelsens vurdering, at instruksen for 

sundhedsfaglig dokumentation ikke var tilstrækkeligt implementeret. 

 

Det er styrelsens vurdering, at utilstrækkelig implementering af en sådan instruks 

rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed ikke 

understøttes og sikres en ensartet og dækkende journalføring. Se nærmere under af-

snittet ”Instrukser”. 

 

Instrukser 

Styrelsen kunne ved tilsynet konstatere, at ikke alle ovenstående instrukser var ud-

arbejdet og implementeret tilstrækkeligt.  

 

Behandlingsstedet havde ikke udarbejdet en instruks for personalets kompetencer, 

ansvar og opgavefordeling, og behandlingsstedets instruks for hygiejne og smit-

somme sygdomme var mangelfuld fsva. anvisninger for anvendelse af værnemid-

ler, håndsmykker, ure og neglelak i forbindelse med pleje og behandling af patien-

terne. Personalet anvendte eget tøj i tjeneste, og instruksen havde ingen vaskean-

visning for anvendelse af privat tøj i tjenesten. 

 

For så vidt angår instrukser for patienters behov for behandling, havde behand-

lingsstedet udarbejdet instrukser for ulykkestilfælde og akut sygdom. Der var in-

strukser for behandling med Insulin og epilepsi, men handlingsanvisningerne for 

behandling af disse var misvisende, da instruksen ikke henviste til, at det skal 

fremgå af den enkelte patients journal, hvilken behandling den behandlingsansvar-

lige læge har ordineret til den enkelte patient, og ikke, som instruksen beskrev, ge-

nerelle anvisninger, der var tilgængelige på internettet. 



 Side 6 

 

Desuden kunne styrelsen konstatere, at der var mangler i forhold til instrukserne 

vedrørende medicinhåndtering, samarbejde med de behandlingsansvarlige læger og 

sundhedsfaglig dokumentation. Disse instrukser behandles særskilt under ”Medi-

cinhåndtering” og ”Journalføring”.  

 

Endelig kunne styrelsen konstatere, at behandlingsstedets instrukser ikke levede op 

til de formelle krav, idet instrukserne ikke indeholdt datering, navn på ansvarlig for 

udarbejdelse af instruksen, dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring. 

 

Det er styrelsens vurdering, at fraværet af tilstrækkelige sundhedsfaglige instrukser 

inden for de nævnte områder, samt utilstrækkelig implementering heraf, rummer en 

betydning risiko for patientsikkerheden. 

 

Styrelsen skal henvise til vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdi-

gelse af instrukser. 

 

Samlet vurdering 

Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, syge-

plejefaglige vurderinger, informeret samtykke, journalføring samt visse instrukser 

udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden. 

 


