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Offentliggørelse

Esbjerg Arrest
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. december 2019 givet påbud til Esbjerg 
Arrest, om at ophøre med oplagring af håndkøbsmedicin, sikre implementering af 
instrukser for medicinhåndtering og håndtering af håndkøbslægemidler og 
kosttilskud, samt sikre tilstrækkelig og forsvarlig overdragelse af patienter til 
andre behandlingssteder. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Esbjerg Arrest: 
 at ophøre med oplagring af håndkøbsmedicin i strid med de gældende 

regler herom, fra den 11. december 2019.  

 at sikre implementering af instrukser for medicinhåndtering og håndtering 
af håndkøbslægemidler og kosttilskud, fra den 11. december 2019. 

 at sikre tilstrækkelig og forsvarlig overdragelse af patienter i aktuel 
behandling fra arresten til et andet behandlingssted, fra den 11. december 
2019.

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 15. august 2019 et varslet 
planlagt tilsyn med Esbjerg Arrest, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve. 
Esbjerg Arrest hører under Institutionen Sydvestjylland og bliver fortrinsvis 
brugt til varetægtsarrestanter. De sundhedsfaglige opgaver blev varetaget af 
arrestlægen, sygeplejersken og fængselsbetjentene. Der var fast 
lægetilstedeværelse en gang hver anden uge, sygeplejersken var der 18 timer 
om ugen og fængselsbetjentene var døgndækkende. 

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, 
og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for fem 
patienter. Styrelsen har endvidere inddraget Esbjerg Arrests partshøringssvar i 
sagen. 

Esbjerg Arrest har i partshøringssvar 4. december 2019 oplyst, at de forhold, 
der i forbindelse med tilsynsbesøget blev påpeget, er udbedret, herunder at 
medicindepotet er nedlagt. Det fremgår endvidere, at der er udarbejdet 
instrukser for samarbejde med behandlingsansvar læge, identifikation af 
patienter og sikring mod forveksling, journalføring, håndtering af akut og 
kronisk sygdom, måling af – og reaktion på vitalparametre ved akutte tilstande, 
videregivelse af helbredsmæssige oplysninger ved interne og eksterne 
overflytninger og løsladelse, samt hygiejne. 
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I forhold til implementering af instrukserne har Esbjerg Arrest anført, at der for 
så vidt angår de nye instrukser, har været behov for undervisning af personalet 
med henblik på implementeringen heraf, samt at undervisningen nu er 
tilendebragt og instrukserne derfor er implementeret pr. 1. december 2019. 
Øvrige instrukser indeholdt ikke ændrede arbejdsgange og var derfor 
implementeret i umiddelbar forlængelse af tilsynsbesøget. 

Det er imidlertid styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af 
oplysningen om tiltagene, herunder om at instrukserne er implementeret, kan 
lægges til grund, at implementeringen er effektueret i tilstrækkeligt omfang og 
har haft den nødvendige virkning i praksis. 

Medicinoplagring 
Styrelsen konstaterede, at Esbjerg Arrest havde et fælles medicindepot, hvor 
der blev lagret medicin til fælles brug mellem patienterne efter behov (p-n-
medicin) og anden medicin uden for apotekets åbningstider. Der var dog 
udarbejdet en instruks med ikrafttræden 1. september til sikring af, at 
medicinen rekvireres og opbevares efter gældende regler. 
Det følger af lægemiddellovens1 § 39, stk. 1, at blandt andet oplagring, 
fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler kun må ske med 
Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Ingen fængsler eller arresthuse har fået 
tilladelse til oplagring af medicin i medicinskabe/depoter. 

Der er i lægemiddellovens § 39, stk. 3, en række undtagelser til kravet om en 
tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, men styrelsen vurderede, at de ikke fandt 
anvendelse i forhold til Esbjerg Arrest. 

Lægemiddelstyrelsen har videre oplyst, at formålet med reglerne om, hvem der 
må opbevare medicin, er at beskytte patientsikkerheden. For euforiserende 
stoffer gælder der også et hensyn til at overholde Danmarks forpligtelser efter 
FN-konventioner om narkotiske stoffer, hvorefter Danmark skal sørge for, at 
disse stoffer alene anvendes til behandling og forskning, herunder at der skal 
sikres mod illegal anvendelse.

Styrelsen vurderede på den baggrund, at den manglende efterlevelse af reglerne 
om medicinoplagring udgør en betydelig fare for patientsikkerheden.  

Implementering af instrukser for medicinhåndtering og håndtering af 
håndkøbslægemidler og kosttilskud
Styrelsen konstaterede under tilsynet, at der var instrukser for 
medicinhåndtering, herunder håndtering af håndkøbslægemidler og kosttilskud. 
Styrelsen konstaterede imidlertid også, at der i to ud af fem journaler manglede 
dato for dispensering og udløbsdato på dispenseret p.n. medicin. Der manglede 
behandlingsindikation på medicinlisten i de fem gennemgåede journaler, og i 

1 Lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 af lov om lægemidler (lægemiddelloven)
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en af journalerne var det aktuelle handelsnavn ikke anført, ligesom der 
manglede angivelse af dispenseringsform i den ene journal. Der fandtes 
overskredet udløbsdato på to medicinpakninger.

Det var på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at der ikke 
konsekvent var sikret en tilstrækkelig og forsvarlig medicinhåndtering, og 
styrelsen lægger på den baggrund til grund, at instrukserne herfor ikke var 
tilstrækkeligt implementeret. For så vidt angår instruksen for rekvirering og 
opbevaring af medicin efter 1. september 2019 var denne ikke gældende på 
tilsynstidspunktet, og instruksen var derved heller ikke implementeret på 
daværende tidspunkt. 

Det var styrelsens vurdering, at fraværet af eller manglende implementering af 
instrukser om medicinhåndtering rummer en betydelig risiko for 
patientsikkerheden, idet instrukserne har til formål at medicinhåndtering sker 
på forsvarlig vis. 

Sikring af tilstrækkelig og forsvarlig overdragelse af patienter til andre 
behandlingssteder
Overflytning af patienter indebærer erfaringsmæssigt en risiko for patientens 
sikkerhed, hvis overførslen af informationen vedr. patienten ikke sikres 
tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at al relevant sundhedsfaglig information 
videregives ved overflytning af en patient, der aktuelt er i en behandling, som 
skal videreføres på det modtagende behandlingssted. Videregivelsen skal dog 
selvfølgelig ske under efterlevelse af reglerne om tavshedspligt. Det er derfor 
styrelsens vurdering, at pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed efter 
autorisationslovens § 17, indebærer, at det på et behandlingssted som Esbjerg 
Arrest skal sikres, at der indhentes og videregives de nødvendige 
helbredsmæssige oplysninger ved indsættelse, overflytning og løsladelse med 
henblik på at sikre sammenhæng i patientforløbet. Hvis en indsat er i aktuel 
behandling på det tidspunkt, hvor den indsatte overflyttes til et andet 
behandlingssted, er det altså nødvendigt at videregive de relevante oplysninger 
til det behandlingssted, der skal videreføre behandlingen. 

Styrelsen fik ved tilsynsbesøget oplyst, at der på tilsynstidspunktet var en 
praksis, hvor der sikres videregivelse af relevante helbredsmæssige 
oplysninger, når de indsatte overflyttes til anden institution, hvis overflytningen 
foregår planlagt. Ved uplanlagte overflytninger var institutionen ved at indføre 
en procedure, der sikrer videregivelse af relevante helbredsmæssige 
oplysninger også ved uplanlagte overførsler. Proceduren forventes 
implementeret 1. september 2019.

Det var styrelsens opfattelse, at den beskrevne praksis ikke er tilstrækkelig, da 
den medfører en øget risiko for, at patienter i aktuel behandling oplever en 
forsinkelse i behandlingen, idet denne ikke umiddelbart kan videreføres på det 
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modtagende behandlingssted. Det var hertil styrelsens vurdering, at 
oplysningen om, at der er udarbejdet en procedure med henblik på at sikre 
relevant videregivelse af oplysninger til implementering 1. september 2019, 
ikke i sig selv er tilstrækkelig dokumentation for, at der er rettet op på de under 
tilsynsbesøget konstaterede forhold i relation hertil.  

Det var således styrelsens vurdering, at den under tilsynsbesøget konstaterede 
praksis udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden, idet der ikke på 
tilstrækkeligvis er sikret overlevering af nødvendige oplysninger i forbindelse 
med overflytning eller løsladelse af indsatte patienter, af hensyn til patienter, der 
er i et aktuelt behandlingsforløb. 

Konklusion
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation 
til medicinoplagringen, implementeringen af instrukser for medicinhåndtering og 
håndtering af håndkøbslægemidler og kosttilskud samt overleveringen af patienter i 
aktuel behandling til andre behandlingssteder, samlet udgør større problemer af 
betydning for patientsikkerheden. 
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