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Offentliggørelse

Politigårdens Fængsel
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17. februar 2020 givet påbud til 
Politigårdens Fængsel, om at ophøre med oplagring af medicin, at sikre forsvarlig 
medicinhåndtering og tilstrækkelig og forsvarlig overdragelse af patienter til andre 
behandlingssteder, samt sikre at der er et tilstrækkeligt akutberedskab.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Politigårdens Fængsel: 
 at Politigårdens Fængsel skal ophøre med oplagring af medicin i strid med de 

gældende regler herom, fra den 17. februar 2020. 

 at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og 
implementering af tilstrækkelige instrukser herfor, fra den 17. februar 2020. 

 at sikre tilstrækkelig og forsvarlig overdragelse af patienter i aktuel behandling 
fra fængslet til et andet behandlingssted, fra den 17. februar 2020.  

 at sikre et tilstrækkeligt akutberedskab med Rubens Ballon fra den 17. 
februar 2020. 

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 13. juni 2019 et varslet planlagt 
tilsyn med Politigårdens Fængsel, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve. 
Politigårdens Fængsel er en del af Københavns Fængsler. Der er plads til 25 
indsatte og de sundhedsfaglige opgaver varetages dels af sundhedsfagligt personale 
med base i Vestre Fængsel, og dels af fængselsbetjentene. Der er etableret en 
sundhedsklinik i fængslet, hvor der er planlagt læge- og 
sygeplejersketilstedeværelse en gang ugentligt og derudover kan der være 
tilstedeværelse fra begge ad hoc. Fængselsbetjentene kan hele døgnet kontakte 
sygeplejersker ved Vestre Fængsel ved behov for sundhedsfaglig sparring. Ved 
behov for læge i vagttid kontaktes 1813.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og 
som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for fem 
patienter. For nærmere gennemgang af fundene henvises til tilsynsrapporten. 
Styrelsen har ligeledes inddraget Politigårdens Fængsels partshøringssvar af 6. 
december 2019.

Medicinoplagring 
Styrelsen konstaterede, at Politigårdens Fængsel havde et fælles medicindepot til 
dispensering af både fast ordineret medicin og til udlevering af medicin til efter 
behov (pn). I medicindepotet blev således lagret forskellige typer af medicin, 
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herunder afhængighedsskabende lægemidler og anden risikomedicin. Depotet 
indeholdt derudover både aktuel og ikke aktuel medicin. Der var ikke etableret et 
system for løbende kontrol med medicinbeholdningen, herunder ikke for eventuel 
medicinsvind i forhold til afhængighedsskabende lægemidler eller lægemidler til 
substitutionsbehandling. 

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 disse ikke fandt 
anvendelse for Politigårdens Fængsel. 

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.

Politigårdens Fængsel har i partshøringssvaret til sagen oplyst, at der 
udarbejdes en implementeringsplan for omlægning af arbejdsgange, 
ombygning/tilpasning af medicinskabe mv. som led i ophør af oplagring af 
fælles medicin. Det er i den forbindelse anført, at implementeringen forventes 
fuldført ultimo februar 2020. Det er også anført, at der kontinuerligt fores 
regnskab med substitutionsmedicin, samt at der i perioder ved behov føres 
regnskab med andre former for afhængighedsskabende midler, hvis der er 
mistanke om eller konkret bevis for svind. 

Styrelsen anerkender, at der er i gangsat en proces med henblik på at rette op på 
dette forhold. Det giver dog ikke anledning til en ændret vurdering, da det ikke 
på den baggrund kan lægges til grund, at der er rettet op på nuværende 
tidspunkt. Styrelsen har hertil lagt vægt på, at implementeringen forventes 
fuldført ultimo februar 2020. 

Styrelsen vurderede således, at der var tale om en manglende efterlevelse af 
reglerne om medicinoplagring, som udgør en betydelig fare for 
patientsikkerheden.  Det var efter styrelsens vurdering en skærpende 
omstændighed, at der i Politigårdens Fængsel ikke var sikret en forsvarlig 
håndtering af lægemidlerne i medicindepotet i form af blandt andet tilsyn med 
medicinbeholdningen og instrukser for forsvarlig rekvirering og håndtering af 
lægemidlerne, jf. medicinskabsbekendtgørelsens § 8, som ville finde anvendelse, 

1 Lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 af lov om lægemidler (lægemiddelloven)
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hvis fængslet havde været at betragte som en behandlende institution i 
lægemiddellovgivningens forstand. Styrelsen har hertil lagt vægt på, at der blandt 
andet blev opbevaret afhængighedsskabende lægemidler og risikomedicin i 
medicindepotet. 

Medicinhåndtering 
Ved interview under tilsynet kunne der ikke redegøres for, hvordan ledelsen 
sikrede sig, at personalet var instrueret og havde forstået instruktionen, når de 
fungerede som lægens medhjælp til medicinhåndtering. Der manglede også 
beskrivelse af tilsyn med personalets udførelse af sundhedsfaglige opgaver i form 
af medicinhåndtering. 

Styrelsen konstaterede, at der var en instruks til fængselsbetjentene til 
medicinhåndtering, men denne var ikke fyldestgørende. Der manglede beskrivelse 
af opfølgning på delegation af medicinhåndtering, herunder sikring af 
kompetencer. Fængselsbetjentene redegjorde ved interview delvist for en 
patientsikkerpraksis, bortset fra et eksempel, hvor det blev oplyst, at ved 
manglende medicin i en patients doseringsæske, var der taget en tablet fra en anden 
patients medicinæske. 

Styrelsen konstaterede videre, at der var en instruks til sygeplejerskerne vedrørende 
medicinhåndtering, men at denne manglede en fyldestgørende beskrivelse af 
håndtering af pn-doseringer. Ved interview kunne personalet ikke redegøre for en 
patientsikker praksis, da de håndterede medicin fra fælles medicindepoter, jf. også 
ovenfor om oplagring af medicin. 

Styrelsen konstaterede også, at fordi der var fælles medicinbeholdning, blev hver 
patients medicin ikke opbevaret adskilt fra de øvrige patienters medicin, bortset fra 
den dispenserede medicin. Fængselsbetjentene administrerede tre pn-præparater fra 
fælles medicinglas, som indeholdt omhældte tabletter, fx indeholdt den ene 
beholder et ukendt antal Pinex. Ingen af de tre beholdere var korrekt mærket med 
styrke, dato for dispensering og udløbsdato. Der var udelukkende præparatnavn på 
låget. Det ene af de fælles præparater havde udløbet holdbarhedsdato. 

I alle fem medicingennemgange manglede der behandlingsindikation på 
medicinlisten som betjentene udleverede medicin efter, herunder indikation for 
udlevering af pn-medicin. I to ud af fem medicingennemgange havde 
sygeplejerskerne dispenseret pn-medicin, hvor beholderne var uden dato for 
dispensering og for udløbet holdbarhed, det ene præparat var uden indikation, 
ligesom der manglede angivelse af både enkeltdosis og max. døgndosis.

Styrelsen vurderede, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordination 
og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens pjece ”Korrekt håndtering af 
Medicin”, 2011, udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da reglerne skal sikre 
at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis.
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Det var styrelsens vurdering, at det er en skærpende omstændighed i forhold til 
dette, at der ikke var udarbejdet og implementeret tilstrækkelige instrukser i 
forhold til medicinhåndteringen og brugen af medhjælp til medicinhåndteringen, 
herunder ikke-sygeplejerskeuddannet personale. 

Politigårdens Fængsel havde i partshøringssvaret anført, at der inden udgangen 
af uge 52 ville være udarbejdet en instruks vedr. medicinhåndtering og en 
instruks vedr. medicinadministration, som var tilrettet forholdene på 
Politigårdens Fængsel, samt at instrukserne ville være implementeret senest i 
uge 4 2020, samt redegjort for planlagt undervisning mv i relation til 
medicinhåndteringen.
 
Styrelsen anerkendte iværksættelsen af tiltag med henblik på at rette op på de 
konstaterede forhold i relation til medicinhåndteringen, herunder instruktion af 
medhjælp. 

Det var dog styrelsens vurdering, at tiltagene og handleplanen ikke alene på 
baggrund af de fremsendte beskrivelser kunne anses for tilstrækkeligt 
implementeret og for at have haft den nødvendige virkning i praksis af hensyn 
til patientsikkerheden.  Styrelsen fandt derfor ikke grundlag for at ændre 
ovenstående vurdering af risikoen for patientsikkerheden i relation hertil. 

Sikring af tilstrækkelig og forsvarlig overdragelse af patienter til andre 
behandlingssteder
Styrelsen fik ved interview med læger og plejepersonale oplyst, at der var praksis 
for at videregive medicinliste sammen med den indsattes medicin ved overgang til 
en anden institution inden for Kriminalforsorgen. Der var dog ikke praksis, der 
generelt sikrede, at der systematisk blev videregivet øvrige nødvendige 
helbredsoplysninger ved overflytning eller løsladelse af de indsatte patienter. 

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 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 modtagende 
behandlingssted. Det er det afgivende behandlingssted, der har kendskab til det 
aktuelle behandlingsbehov på overførselstidspunktet. Det modtagende fængsel vil 
ikke nødvendigvis blive bekendt med behandlingsbehovet i umiddelbar tilknytning 
til overflytningen, hvis ikke det afgivende behandlingssted oplyser herom. 
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Det var derfor styrelsens vurdering, at det udgør en betydelig risiko for 
patientsikkerheden, at 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. 

Politigårdens Fængsel havde i partshøringssvaret skrevet, at der ville være 
udarbejdet en instruks for videregivelse af oplysninger gældende for 
Politigårdens Fængsler senest uge 52, 2019, og at den ville være fuldt 
implementeret senest uge 4, 2020. 

Styrelsen fandt dog, at oplysningen herom ikke i sig selv udgjorde et 
tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der på tilstrækkelig vis var sikret 
overlevering af nødvendigt oplysninger, herunder at instruksen var 
implementeret og har haft den nødvendige virkning i praksis. Styrelsen fandt 
derfor ikke fundet grundlag for at ændre vurderingen af risikoen for 
patientsikkerheden i forhold til dette.  

Akutberedskab 
Styrelsen konstaterede, at der ikke var en Rubens Ballon til rådighed ved 
Politigårdens Fængsel og dermed efter styrelsens vurdering ikke tilstrækkeligt 
udstyr til at behandle f.eks. vejrtrækningsstop som følge af akutte forgiftninger.

Det er styrelsens opfattelse, at det på et behandlingssted, hvor der udføres 
behandling med risiko for udvikling af akutte forgiftninger så som 
vejrtrækningsstop, er påkrævet et akutberedskab indeholdende en Rubens ballon, 
for at behandlingen kan udføres patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Symptomerne på akutte rusmiddelforgiftninger opstår som ofte pludseligt og 
kræver hurtig og effektiv behandling og omfatter eksempelvis hæmning af 
vejrtrækning, vejrtrækningsstop og fejlsynkning til lunger. Ved akutte 
forgiftninger, der medfører hæmning af vejrtrækning eller vejrtrækningsstop 
anvendes Rubens ballon til at puste luft dybt ned i lungerne og sørger for 
tilstrækkelig ilttilførsel, indtil patienten igen selv kan trække vejret, eller 
vejrtrækning kan sikres på anden vis. 

Formålet med at have et akutberedskab i form af Rubens ballon er at kunne 
iværksætte omgående behandling af alvorlige komplikationer, som er opstået i 
forbindelse med indgift af et lægemiddel. Personalet skal derfor også være 
tilstrækkeligt instrueret i brugen heraf. 

Det er styrelsen opfattelse, at manglen på Rubens ballon indebærer, at der ikke var 
et tilstrækkeligt akutberedskab, da vejrtrækningstop kan være symptom ved 
overdosering af lægemidler givet som behandling af misbrug og ligeledes kan være 
symptom ved rusmiddelforgiftninger som følge af sidemisbrug eller kombination 
af disse tilstande. 

Politigårdens Fængsel havde i partshøringssvaret oplyst, at der blev indkøbt en 
Rubens Ballon den 14. juni 2019. 
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Styrelsen fandt det positivt, at der ud fra det oplyste var sikret tilstedeværelse af en 
Rubens Ballon på matriklen dagen efter tilsynsbesøget. Styrelsen bemærkede dog, 
at det ud over tilstedeværelse af de nødvendige remedier i akutberedskabet også er 
nødvendigt af hensyn til patientsikkerheden, at disse er tilgængelige i akutte 
situationer, at personalet er bekendt med, hvor de forefindes samt er instrueret i og 
bekendt med, hvordan de skal anvendes i praksis. 

Styrelsen fandt det ikke alene på baggrund af oplysningen om indkøb af en Rubens 
Ballon tilstrækkeligt godtgjort, at der var sikret et tilstrækkeligt akutberedskab ved 
Politigårdens Fængsel. Styrelsen vurderede derfor fortsat, at det udgjorde en 
betydelig fare for patientsikkerheden, at der ikke er et tilstrækkeligt akutberedskab 
ved Politigårdens Fængsel. 

Konklusion
Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at problemerne med oplagringen 
og håndteringen af medicin, herunder ved medhjælp og manglende instruktion for 
medicinhåndtering, samt problemerne med overdragelse af patienter i aktuel 
behandling til andre behandlingssteder og med akutberedskabet, samlet set 
udgjorde større problemer af betydning for patientsikkerheden. 
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