Døgnplejen – Sygeplejen Stevns
Hovedgaden 46
4652 Hårlev

Høring over rapport efter tilsyn den 9. maj 2019 samt orientering om nyt
tilsynsbesøg
Styrelsen for Patientsikkerhed var den 9. maj 2019 på et tilsyn hos Døgnplejen Sygeplejen Stevns.
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Der var tale om et opfølgende tilsyn med henblik på at undersøge, om påbud af 4.
april 2019 var efterlevet. Ved tilsynsbesøget den 9. maj 2019 konstaterede styrelsen, at påbuddet ikke var efterlevet. Styrelsen finder derfor ikke grundlag for at ophæve påbuddet.
Ved tilsynsbesøget den 9. maj 2019 konstaterede styrelsen, at påbuddet ikke var efterlevet.
Styrelsen overvejer på den baggrund, hvilke reaktioner der bedst muligt vil sikre
patientsikkerheden på behandlingsstedet, herunder om der er grundlag for at give et
påbud om helt eller delvist at indstille virksomheden på behandlingsstedet, jf. § 215
b, stk. 1, i sundhedsloven.
Før styrelsen tager endelig stilling til dette, har styrelsen dog fundet grundlag for at
foretage et nyt tilsynsbesøg.
I har mulighed for at komme med bemærkninger til tilsynsrapporten
Styrelsen konstaterede, at der fortsat var 8 uopfyldte målepunkter, som var inden
for nogle af de samme områder, som påbuddet omhandlede: Journalføring, medicinhåndtering samt dokumentation af patienters retsstilling.
Et udkast til tilsynsrapport er vedlagt, og I er velkomne til at indsende eventuelle
kommentarer til de faktiske forhold i rapporten til styrelsen inden den 15. juli 2019.
Eventuelle kommentarer bedes sendt til trost@stps.dk, cc: salm@stps.dk. Husk at
skrive sags nummeret i emnefeltet.
Vi kan oplyse, at den endelige tilsynsrapport vil blive gjort offentligt tilgængelig på
vores hjemmeside – stps.dk – så alle interesserede kan se resultatet af tilsynsbesøget. Vi vil samtidig fjerne den tidligere offentliggjorte tilsynsrapport fra styrelsens
hjemmeside.
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Fortsat behov for opfølgende tilsynsbesøg
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at styrelsen på nuværende tidspunkt har vurderet, at der er behov for et opfølgende tilsyn på behandlingsstedet, som forventes afholdt to måneder efter endelig rapport med henblik på at undersøge, om påbuddet
er efterlevet.
Hvad er konsekvensen af, at påbuddet ikke er efterlevet
Styrelsen vil efter det nye tilsynsbesøg tage stilling til, hvad der videre er nødvendigt af hensyn til at sikre patientsikkerheden på behandlingsstedet. Der er som
ovenfor nævnt blandt andet mulighed for at give behandlingsstedet påbud om helt
eller delvist at indstille virksomheden. Et sådant påbud kan fx blive aktuelt, når der
trods et påbud fra styrelsen om at rette op på forhold, der udgør større problemer af
betydning for patientsikkerheden, ikke rettes op på disse. Styrelsen vil i så fald give
behandlingsstedet en kort frist til at komme med bemærkninger hertil.
Manglende efterlevelse af et påbud kan også straffes med bøde, jf. sundhedsloven §
272, stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Med venlig hilsen
Sarah Leth Madsen
Tilsynsførende
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