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Resumé til offentliggørelse

Vikærgården, Aarhus Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 20. januar 2023 givet påbud til Vikær-
gården, Aarhus Kommune, om at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder 
implementering af instruks herfor. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Vikærgården, Aarhus Kommune: 

 at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruks 
herom, for patienter med hoftenære frakturer, fra den 20. januar 2023. 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbe-
søg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 21. november 2022 et varslet, 
planlagt tilsyn hos Vikærgården, Aarhus Kommune. Baggrunden for tilsynet 
var styrelsens beslutning om at vurdere patientsikkerheden på steder som vare-
tager akut kirurgisk behandling af patienter med en hoftenær fraktur. 

Vikærgården er et center for korttidspladser under Sundhed og Omsorg i Aar-
hus Kommune. Der er 63 pladser på Vikærgården fordelt på to udredningsafde-
linger inklusiv fem akutpladser samt en rehabiliterende afdeling beregnet til pa-
tienter med behov for specialiserede tilbud. Målgruppen på Vikærgården er pa-
tienter med behov for rehabilitering og genoptræning, som ikke kan varetages i 
eget hjem og med behov for sundhedsfaglige indsatser hele døgnet. 

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsy-
net, og som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fun-
dene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten. 

Styrelsen har desuden inddraget behandlingsstedets høringssvar af 9. januar 
2023. I høringssvaret beskriver behandlingsstedet, at instruksen for journalfø-
ring er implementeret på stedet, og der er på stedet iværksat et arbejde med at 
sikre, at instrukser for dokumentation anvendes på en måde, så det afspejler sig 
i journalerne.   

Begrundelse
Journalføring
Ved tilsynsbesøget den 21. november 2022 kunne styrelsen konstatere, at der 
på Vikærgården ikke blev udført journalføring i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners pa-
tientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) og vejledning nr. 9521 af 1. juli 
2021 om sygeplejefaglig journalføring. 



Side 2

Dokumentation af patienternes aktuelle og potentielle problemstillinger
Styrelsen konstaterede i begge journalgennemgange, at journalen fremstod 
mangelfuld i forhold til vurdering af patienternes aktuelle problemområder. 

Hos en patient som var indlagt på behandlingsstedet i begyndelsen af juni må-
ned 2022 var der først foretaget journalføring af patientens aktuelle problem-
områder halvanden måned senere. Desuden var der på indlæggelsestidspunktet 
ikke journalført en fyldestgørende vurdering af patientens funktionsniveau og 
bevægeapparat, ernæringstilstand, hud og slimhinder, smertebehandling og ud-
skillelser. 

Personalet havde foretaget vurderingen samt udført pleje og behandling, men 
journalføringen blev udelukkende ført i enkelte planer for pleje og behandling 
samt i observationsnotater. 

Hos en anden patient med hoftenær fraktur var samme metode valgt, hvor vur-
dering af problemområder dels kunne findes i planer for pleje og behandling 
samt i observationsnotater. Patienten blev genindlagt på sygehus to dage efter 
udskrivelsen fra behandlingsstedet. Efter anden indlæggelse blev patienten ge-
nindlagt på behandlingsstedet. Der kunne identificeres en vurdering af enkelte 
problemområder ved genindlæggelsen. 

Ved interview blev det oplyst, at der var en praksis for, at informationer fra ud-
skrivningsrapport og genoptræningsplaner fra sygehus blev taget med i vurde-
ringen af patientens aktuelle problemområder. Ved tilsynet var relevante aktu-
elle problemområder fra oplysningerne fra sygehus ikke overført til den sy-
geplejefaglige udredning af patientens problemområder. 

Personalet kunne under tilsynet redegøre for ovennævnte forhold, og styrelsen 
har derfor lagt til grund, at der alene var tale om manglede dokumentation i for-
hold til de ovenstående fund. 

Det er styrelsens vurdering, at manglende dokumentation heraf kan have betyd-
ning for senere vurderinger af patientens tilstand, da der uden dokumentation 
heraf også er risiko for, at der opstår tvivl om, hvorvidt et symptom inden for et 
givent område er nyopstået eller ej, f.eks. ved skiftende personale eller anven-
delse af vikarer. Den manglende dokumentation kan derfor også medføre en 
forsinkelse i identifikationen af et potentielt problem, og deraf afledt mang-
lende relevant pleje og behandling af patienten eller forsinkelse heraf. 

Instruks for journalføring
Styrelsen konstaterede under tilsynet, at personalet ikke fulgte deres egne pro-
cedurer for journalføring, herunder i forbindelse med journalføring af patienter-
nes problemområder på tidspunktet for indlæggelsen. 



Side 3

Det er på baggrund af ovenstående fund styrelsens opfattelse, at instruksen for 
journalføring ikke var tilstrækkeligt implementeret på stedet.

Det fremgår af vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af 
instrukser, at instrukser er et nødvendigt arbejdsredskab til styrkelse af patient-
sikkerhed. Instrukser skal sikre klarhed om ansvars- og kompetencefordelingen 
for den sundhedsfaglige behandling mellem alle ansatte personalegrupper, og 
hvilke procedurer personalet skal følge for, at behandlingen kan ske med den 
fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Det er styrelsens opfattelse, at instruks for journalføring skal være implemente-
ret i personalets arbejde med patientbehandling for at understøtte, at behandling 
og pleje sker med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed. 

Samlet vurdering vedr. journalføring
Det er styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående 
mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring 
rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af 
kontinuitet og kvalitet i pleje og behandling af den enkelte patient, særligt i for-
bindelse med skiftende personale, brug af vikarer, nyansatte mv. 

Det er hertil styrelsens vurdering, at manglende implementering af instruks for 
journalføring rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der dermed 
ikke sikres en ensartet og patientsikker journalføring. Instrukser har til formål 
at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor und-
ladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for pa-
tienten.

Samlet vurdering
Styrelsen vurderer, at de konstaterede fejl og mangler i relation til journalførin-
gen, herunder implementering af instruks herfor, samlet set udgør større proble-
mer af betydning for patientsikkerheden. 
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