Notat om forløb ift påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed
27. november 2017
Styrelsen for Patientsikkerhed (SP) foretager et anmeldt tilsyn af hjemmesygeplejen den 20. juni
2017. Hjemmesygeplejen er en del af Hjemmeplejen, afgrænset til sygeplejerske-ydelserne.
Dragør Kommune var varslet i et brev dateret den 8. maj 2017.
Ved tilsynets gennemgang af hjemmesygeplejen den 20. juni 2017 giver SP en mundtlig
tilbagemelding og SP giver ikke udtryk for at der er overvejes påbud på grundlag af tilsynsbesøget.
Den 30. og 31. juni korresponderer Bettina Berg, centerleder, med Birgitte Nielsen,
oversygeplejerske (SP), der meddeler at ” … Beklager min [Birgitte Nielsen SP] lange
sagsbehandlingstid, men der har været andre mere ”akutte ”opgaver, så derfor er Jeres rapport
desværre kommet lidt ned i køen. Det allerbedste er, at I er i gang med at indføre de nye rutiner,
således at styrelsens målepunkter bliver indfriet.”
Dragør Kommune har på dette tidspunkt ikke nogen viden om at SP vil give Dragør Kommunes
hjemmesygepleje påbud som følge af tilsynsbesøget den 20. juni.
Den 4. september rykker Bettina Berg igen SP, hvor Birgitte Nielsen svarer: ”Beklager – men – der
er meget lange sagsbehandlingstider i styrelsen Jeg kan se at sagen er i gang med at blive
behandlet i Sundhedsjuridisk afdeling
Det ser ud som om at du kan forvente at få rapporten i høring i sidste halvdel af september”
Den 6. september 2017 sender SP ”Høringsudkast til tilsynsrapport hjemmesygeplejen, Dragør
Kommune” og ”høring over påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje om at sikre
tilstrækkelig og relevant journalføring og at sikre forsvarlig medicinhåndtering.”
Dragør Kommune sender høringssvar på høringsudkast til tilsynsrapporten og påbuddet den 2.
november 2017. Dragør Kommune rykker styrelsen for endelig rapport den 10. november.
Endelig tilsynsrapport og afgørelse om påbuddet fremsendes fra SP den 13. november 2017.
Påbuddet meddeles i høring i Dragør Kommune den 6. september 2017.
Høringssvar sendes fra Dragør Kommune 2. november.
Påbuddet er gældende fra 13. november 2017.

