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6700 Esbjerg

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 23. oktober 2017
til Center for Misbrug og Udsatte
Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 23. oktober påbud til Center
for Misbrug og Udsatte om følgende:
fra datoen for endelig afgørelse at sikre, at vejledningerne nr. 9009 af 27. december 2013 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og nr. 10375
af 28. december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med
substitutionsmedicin følges – både ved behandling af nuværende patienter i
substitutionsklinikken og ved iværksættelse af behandling af alle nye patienter,
herunder:


sikre, at bemanding og lægedækning gør det muligt at leve op til vejledningerne.



sikre, at alle receptfornyelser sker ved personlig kontakt.



påbegynde og senest efter tre måneder fra datoen for endelig afgørelse
at have gennemført fornyet medicingennemgang og udarbejdet behandlingsplaner, herunder nedtrapningsplaner, for alle nuværende patienter i
substitutionsbehandling og/eller i behandling med benzodiazepiner med
særligt fokus på udtrapning af behandling med benzodiazepiner.
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Styrelsen for Patientsikkerhed skal desuden efter sundhedslovens § 213 a, stk.
1, bede Center for Misbrug om hver måned fra datoen for endelig afgørelse og
indtil påbuddet ophæves at indsende afrapportering til styrelsen vedrørende:


status på gennemgang af nuværende patienter i forhold til medicingennemgang og udarbejdelse af behandlingsplaner, herunder nedtrapningsplaner.



oplysninger om den aktuelle bemandingssituation, herunder antal læger
tilknyttet, om de har ret til selvstændigt virke og det samlede timeantal
for tilknyttede læger. Såfremt der sker akutte ændringer i bemandingen,
skal der ske afrapportering herom straks.

Derudover skal Center for Misbrug inden syv dage fra endelig afgørelse indsende en redegørelse for, hvordan centeret sikrer supervision af yngre læger i
forbindelse med behandling af patienter med benzodiazepiner, herunder hvem
og hvordan der foretages supervision og i hvilket omfang det vil finde sted. Det
skal i den forbindelse bemærkes, at læger uden ret til selvstændigt virke arbejder under den lægelige ledelses ansvar, hvilket blandt andet efter styrelsens opfattelse indebærer en sikring af, at lægernes iværksatte medicinering er korrekt
og i overensstemmelse med gældende vejledninger på området.

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. +45 7228 6600
Email stps@stps.dk
www.stps.dk

Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når Styrelsen for
Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.
Der blev den 9. april 2018 afholdt møde mellem Esbjerg Kommune, ledelsen
på Center for Misbrug og Styrelsen for Patientsikkerhed, da Center for Misbrug
fortsat ikke kunne leve op til påbuddet med hensyn til at gennemføre en fornyet
medicingennemgang og udarbejde behandlingsplaner på alle indskrevne borgere i substitutionsbehandling og/eller benzodiazepin-behandling. Center for
Misbrug oplyste, at man forventede at de kunne opfylde dette krav i begyndelsen af juni 2018.
Styrelsen har månedligt, siden påbuddet blev udstedt, modtaget status over arbejdet med gennemgang og behandlingsplaner for patienter i substitutions- og
benzodiazepin-behandling. Ved gennemgang af de månedlige indrapporteringer
fremgik det, at der pr. 1. juni 2018 var 57 patienter, der fik udskrevet benzodiazepiner, heraf havde 57 en behandlingsplan og 55 en nedtrapningsplan. Det
fremgik endvidere, at der var 221 patienter indskrevet i substitutionsbehandling, hvoraf 219 havde en behandlingsplan. Der var planlagt konsultationer med
de resterende to, der manglede en behandlingsplan.
Det fremgik ved den seneste indrapportering for juli 2018, at der pr. 31. juli
2018 var 52 patienter, der fik udskrevet benzodiazepiner, alle havde både en
behandlingsplan og en nedtrapningsplan. Det fremgik endvidere, at der var 239
patienter indskrevet i substitutionsbehandling, hvoraf 238 havde en behandlingsplan. Den ene patient, der endnu ikke havde en behandlingsplan var nyligt
indskrevet i substitutionsbehandling og afventede en lægetid. Behandlingsgarantien blev overholdt.
Styrelsen har ligeledes modtaget opgørelser over lægebemanding, der nu er på
69 timer ugentlig.
Styrelsen har derudover modtaget en tilfredsstillende redegørelse for, hvordan
supervision af yngre læger sikres.
Herudover var styrelsen på et opfølgende tilsynsbesøg på Center for Misbrug
og Udsatte den 8. juni 2018.
Ved tilsynsbesøget den 8. juni 2018 kunne styrelsen konstatere, at alle målepunkter var opfyldt, og påbuddet var efterlevet.
Styrelsen har på baggrund af det modtagne materiale og tilsynsbesøget den 8.
juni 2018 konkluderet, at der aktuelt ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden.
Styrelsen forudsætter, at Center for Misbrug og Udsatte fremover fortsat overholder gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for.
Styrelsen har på denne baggrund dags dato fjernet afgørelsen om påbud og tilsynsrapporten offentliggjort den 23. oktober 2017 fra styrelsens hjemmeside.
Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes.
Center for Misbrug og Udsatte har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre
påbuddet eller den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre påbuddet umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet.
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Vi skal dog gøre opmærksom på, at den nyeste, vedlagte rapport vil blive offentliggjort på hjemmesiden i 3 år i alt, da styrelsen har pligt til dette. Det følger af § 20 i bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn
med offentlige og private behandlingssteder m.v.
Vi gør videre opmærksom på, at det enkelte behandlingssted også skal offentliggøre den seneste rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside og gøre
rapporten umiddelbart tilgængelig på selve behandlingsstedet. Det følger af §
21 i ovennævnte bekendtgørelse. Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk.
1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for
Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 20.
Med venlig hilsen
Maria Lange Pedersen
Fuldmægtig, cand.jur.
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