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Afgørelse om påbud til Bo- og dagtilbuddet Musvågevej (Syd)

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse efter tilsynsbesø-
get den 12. maj 2022. 

Vi har den 1. juli 2022 partshørt jer over et udkast til afgørelse om påbud efter 
sundhedslovens § 215 b, stk. 1.

I har den 12. august 2022 sendt os jeres bemærkninger, som er inddraget i afgø-
relsen.  

Afgørelsen, den endelige tilsynsrapport og resuméet af påbuddet er vedlagt. Det 
er resuméet, I har pligt til at offentliggøre sammen med tilsynsrapporten. 

Med venlig hilsen 

Mia Karlqvist
Specialkonsulent
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Bo- og dagtilbuddet Musvågevej  
Musvågevej 24  
2400 København NV

AFGØRELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 12. 
maj 2022 et påbud til Bo- og dagtilbuddet Musvågevej Syd om: 

1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 24. august 2022.

2. at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af til-
strækkelig instruks herom, fra den 24. august 2022.

3. at sikre udarbejdelse og implementering af en samlet instruks for perso-
nalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling, fra den 24. august 2022. 

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

Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven § 272, 
stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 12. maj 2022 et varslet, reaktivt 
tilsyn hos Bo- og dagtilbuddet Musvågevej Syd. Baggrunden for tilsynet var 
flere bekymringshenvendelser omhandlende patientsikkerheden på stedet. 

Bo- og dagtilbuddet Musvågevej er et bosted i Københavns Kommune, som er 
opdelt i to enheder Syd og Nord. Tilsynet blev gået på enhed Syd, som har fire 
afsnit med plads til 32 borgere. Målgruppen er personer med multiple funk-
tionsnedsættelser med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne samt bety-
delige sundhedsfaglige problematikker. Personalet bestod af 41 medarbejdere 
inden for faggrupperne sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, socialpæ-
dagoger og pædagogiske assistenter og fysioterapeut. Der var ingen ledige stil-
linger på tilsynsdagen, og stedet har egne timelønnede afløsere/vikarer. Medar-
bejderne var organiseret i teams med hver fire borgere tilknyttet. Sygeplejer-
sken og en social- og sundhedsassistent var organiseret i et tværgående sund-
hedsfagligt team, der overordnet var ansvarlig for de sundhedsfaglige opgaver, 
medicinhåndtering, speciallægetilsyn ved psykiater og neurologer, ligesom de 
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bistod det samlede botilbud med sparring i forhold til det sundhedsfaglige om-
råde. Ud over de autoriserede sundhedspersoner var der to socialpædagoger, 
som var medicinansvarlige. Botilbuddet samarbejdede med praktiserende læ-
ger, neurologisk afdeling på Rigshospitalet samt Oligofreniteamet ved psykia-
trisk afdeling på Glostrup Hospital. 

Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for bosteder. Målepunkterne er ud-
tryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer, skal efterleves på et sted 
som Bo- og dagtilbuddet Musvågevej Syd for at understøtte, at behandling og 
pleje sker med den nødvendige omhu og samvittighedsfuldhed.   

Ved tilsynet blev der gennemgået tre journaler og foretaget tre medicingennem-
gange.

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 partshøringssvar af 12. au-
gust 2022 i afgørelsen. I høringssvaret beskriver behandlingsstedet en række til-
tag, der er iværksat og planlagt med henblik på fremadrettet at sikre patientsik-
kerheden på stedet.

Styrelsen anerkender, at behandlingsstedet har iværksat tiltag med henblik på at 
rette op på tilsynets fund. Vi finder det dog ikke dokumenteret, at tiltagende på 
nuværende tidspunkt har haft den tilstrækkelige virkning i forhold til at rette op 
på patientsikkerheden på stedet. 

Det er derfor styrelsens vurdering, at oplysningerne i høringssvaret ikke giver 
anledning til en ændret vurdering af forholdene, da det ikke alene på baggrund 
af de beskrevne tiltag kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er rettet 
op på de under tilsynet konstaterede forhold. 

Begrundelse for påbuddet
Medicinhåndtering
Ved tilsynsbesøget konstaterede styrelsen, at der var fejl og mangler i medicin-
håndteringen hos Bo- og dagtilbuddet Musvågevej Syd. 

Opdatering af medicinliste
Styrelsen konstaterede, at der i to ud af tre stikprøver ikke var overensstem-
melse med handelsnavnet på medicinlisten og medicinen i beholdningen. Der 
var ordineret caps Dolol, tablet Alendronat ”Sandoz” på medicinlisterne, men 
der var henholdsvis caps Tramadol ”Aurobindo” og tablet Alendronat ”Auro-
bindo” i beholdningerne. 
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Videre blev det konstateret, at en ordination på Brentacort til påsmøring to 
gange dagligt indeholdt en ophørsdato sat af den ordinerende læge, men præpa-
ratet fremgik stadig af den lokale medicinliste, hvorfor behandlingen fortsatte 
to dage efter ophørsdatoen. Ved opslag i FMK fremgik det, at lægemidlet var 
ophørt som anvist. 

Det fremgår af vejledning nr. 9079 af 12. februar 2015 om ordination og hånd-
tering af lægemidler pkt. 2.5.1., at lægen skal sikre, at lægemiddelordinationen 
er tydelig, så den, der skal varetage håndteringen af lægemidlet, er i stand til at 
udføre opgaven korrekt, og at blandt andet lægemidlets handelsnavn fremgår af 
ordinationen. 

Videre fremgår af punkt 2.6.2 i lægemiddelhåndteringsvejledningen, at en med-
hjælper, der medvirker til håndteringen af lægemidler, har journalføringspligt, 
samt af punkt 4.3 at alle lægemiddelordinationer skal fremgå af de lokale pa-
tientjournaler, herunder medicinlisten.

Af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af medicin” fra 
2019, fremgår også, at al den medicin, som patienten får, skal skrives på en me-
dicinliste, og at personalet skal kontrollere, at en skriftlig ordination er korrekt 
dokumenteret på medicinlisten, herunder blandt andet med angivelse af læge-
midlets korrekte handelsnavn.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for fejlmedicinering, når me-
dicinlisten ikke føres systematisk og ikke sikres opdateret, da det bl.a. kan føre 
til fejlmedicinering.

Medicinbeholdning
Ved gennemgang af medicinbeholdningen konstaterede styrelsen, at en pn-ordi-
nation på viskøse øjendråber ikke var i patientens medicinbeholdning. 

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Korrekt håndtering af 
medicin”, 2019, at al den medicin, patienten er i behandling med, skal være i 
patientens medicinbeholdning. 

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en væsentlig risiko for patientsikkerhe-
den, hvis al den medicin, der er ordineret til patienten, ikke findes i patientens 
beholdning, idet dette øger risikoen for, at patienten ikke får den ordinerede 
medicin.  

Samlet vurdering for medicinhåndtering
Styrelsen vurderer, at den manglende efterlevelse af vejledningen om ordina-
tion og håndtering af lægemidler og Styrelsen for Patientsikkerheds pjece ”Kor-
rekt håndtering af Medicin”, 2019, udgør en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, 
da reglerne skal sikre, at medicinhåndtering sker på forsvarlig vis.
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Styrelsen har lagt vægt på, at fejl og mangler i medicinhåndteringen generelt 
rummer en alvorlig fare for patientsikkerheden, herunder risiko for fejlmedici-
nering eller manglende medicinering. 

Journalføring
Ved tilsynsbesøget den 12. maj 2022 kunne styrelsen konstatere, at der ikke 
blev udført journalføring i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sund-
hedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) § 4, at der for 
hver patient oprettes én patientjournal på hvert behandlingssted, jf. dog stk. 2-4.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at pligten til at føre pa-
tientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson og personer, der hand-
ler på disses ansvar, jf. sundhedsloven § 6, når disse som led i udførelsen af 
sundhedsmæssig virksomhed foretager behandling af en patient, jf. § 1.

Det fremgår videre af § 5, stk. 3, at ledelsen på et behandlingssted har ansvaret 
for at sikre, at personale, som handler på ansvar af en autoriseret sundhedsper-
son, har de fornødne kompetencer og er tilstrækkeligt instrueret i at føre journal 
over den udførte sundhedsfaglige virksomhed.

Det fremgår videre af §§ 11-18, hvilke oplysninger der skal journalføres i pa-
tientjournalen, herunder stamoplysninger, faglige og medicinske oplysninger og 
oplysninger om information og samtykke til behandling.   

Det er uddybet i vejledning nr. 9521 af 1. juli 2021 om sygeplejefaglig journal-
føring, hvad der skal og kan være nødvendigt at journalføre, når der er tale om 
sygeplejefaglig behandling og pleje. 

Ifølge vejledningen har enhver autoriseret sundhedsperson og andre personer, 
der udfører sygeplejefaglige opgaver pligt til at føre journal, når de som led i 
udførelsen af sundhedsmæssig virksomhed foretager pleje og behandling af en 
patient. 

Ifølge vejledningen om sygeplejefaglig journalføring pkt. 5.2 skal det i forhold 
til de konkrete patientkontakter blandt andet vurderes om følgende oplysninger 
skal fremgå af journalen i forbindelse med den konkrete patientkontakt: 
a) Patientens beskrivelse af sin situation, årsagen til kontakten, konsultations-
form samt eventuelle ønsker for behandling.
b) Oplysning om aktuel og habituel helbredssituation før kontakten.
c) Observationer og oplysninger om patientens tilstand.
d) Indikation for foretagne undersøgelser samt resultatet heraf.
e) Planlagt pleje, herunder behandlingsplan.
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f) Udført pleje og behandling, herunder opgaver udført på delegation, forebyg-
gelsestiltag, lindring, indsatser, der understøtter patientinvolvering, mestring, 
rehabilitering og recovery, herunder observation af virkning og evt. bivirkning 
af given behandling med henblik på tilbagemelding til ordinerende læge.
g) Beskrivelse og vurdering af resultatet.
h) Information og undervisning af patienten, herunder rådgivning.
i) Ændringer i patientens tilstand og deraf følgende revurdering af behov for 
plejen.
j) Henvisninger til andre sundhedspersoner og resultatet heraf.
k) Aftaler med patienten, pårørende og/eller samarbejdspartnere.
l) Overvejelser hvis Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds vej-
ledninger eller behandlingsstedets interne instrukser fraviges væsentligt.

Overskuelig og systematisk journalføring
Styrelsen kunne under tilsynet konstatere, at behandlingsstedet var overgået til 
et nyt og ikke færdigudviklet journalsystem (Domus), og det blev i en af 
stikprøverne konstateret, at der ikke var se-adgang til det tidligere anvendte 
journalsystem (CSC). Det var således ikke muligt at orientere sig i historikken. 

Personalet oplyste, at ovenstående problematik var gældende for andre af 
patienterne på bostedet. 

Ifølge vejledning om sygeplejefaglig journalføring, pkt. 2, skal journalen give 
en overskuelig og samlet fremstilling af patientens helbredstilstand og behov 
for sygepleje, så det sygeplejefaglige personale er i stand til at sætte sig ind i 
patientens tilstand, planlagte pleje og behandling. 

Videre fremgår det af vejledningens pkt. 3, at journalføringen skal være enty-
dig, systematisk, forståelig og overskuelig af hensyn til kommunikation både 
inden for egen faggruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge jour-
nalens oplysninger i deres pleje og behandling af patienten. Sundhedspersoner 
skal ud fra journalen kunne få kendskab til patientens tilstand, hvilke overvejel-
ser der er gjort, hvilken pleje og behandling der er planlagt, udført, resultatet 
samt eventuel opfølgning.

Desuden fremgår det af journalføringsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at ledelsen 
skal sikre, at det ved skift til nye patientjournalsystemer fortsat sikres, at pa-
tientjournalen er struktureret så den er overskuelig for de sundhedspersoner, 
som benytter den jf. stk. 2, nr. 2.

Det er styrelsens opfattelse, at en systematisk og fyldestgørende journalføring 
er nødvendig for at sikre kontinuitet i pleje og behandling af patienten og for at 
sikre den interne kommunikation på behandlingsstedet og kommunikation med 
samarbejdspartnere. Journalen skal kunne give et overblik over patientens til-
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stand, så personalet blandt andet har mulighed for at foretage hurtig og relevant 
håndtering i en eventuel akut situation.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, at 
journalen ikke gav et tilstrækkeligt overblik over den sundhedsfaglige pleje og 
behandling af patienterne.

Dokumentation af aktuelle og potentielle problemer og oversigt over sygdomme 
og funktionsnedsættelser
Styrelsen konstaterede, at der var sygeplejefaglige problemområder, aktuelle 
såvel som potentielle, der ikke var vurderet og beskrevet fyldestgørende. Der 
manglede eksempelvis hos to patienter med epilepsi en beskrivelse af, hvordan 
sygdommen og eventuelle anfald kom til udtryk. Det samme gjorde sig gæl-
dende i forhold til to patienters tendens til obstipation, hvor der forelå en pn-or-
dination på laxantia. Problemområdet udskillelse var i det ene tilfælde ikke op-
dateret, og i det andet tilfælde ikke vurderet. I begge tilfælde manglede der be-
skrivelser af patienternes normale afføringsmønster og derved grundlag for at 
vurdere, hvornår patienterne havde behov for supplerende laxantia. 

Desuden var udskillelser, hud og slimhinder ikke relevant vurderet og beskrevet 
i forhold til de observationer og vurderinger, der skulle foretages i to tilfælde, 
hvor patienterne var urininkontinente enten hele døgnet eller om natten og som 
følge deraf anvendte hjælpemidler. 

Videre var problemområderne respiration og cirkulation samt smerter og sanser 
vurderet til at være ikke aktuelle problemer hos en patient der både havde en 
smerteproblematik med en ordination på smertestillende medicin efter behov og 
venøs insufficiens, ligesom patienten var i behandling med vanddrivende 
medicin. 

Endvidere var der sparsomme beskrivelser af hudproblemer og ikke opdaterede 
beskrivelser vedrørende udskillelser hos en patient med høfeber, sart hud og på 
grund af inkontinens anvendte hjælpemidler hele døgnet. 

Desuden var problemområder ernæring ikke opdateret hos en patient, der i 
forbindelse med omlægning af medicinsk behandling på grund af kvalme havde 
haft et vægttab. 

Herudover blev det konstateret, at der manglede vurdering og beskrivelser 
vedrørende en patients tryksår og eksem. 

Styrelsen konstaterede desuden, at oversigten over patienternes sygdomme og 
funktionsnedsættelser samt aftaler med behandlingsansvarlige læger ikke var 
fyldestgørende. Der manglede eksempelvis oplysninger om høfeber, 
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forstoppelse, søvnløshed, smertetilstande, eksem og tryksår som patienterne var 
i behandling for eller havde tendens til. 

Personalet havde et indgående kendskab til patienterne og de kunne mundtligt 
redegøre for alle ovenstående fund vedrørende patienternes aktuelle og 
potentielle problemområder samt sygdomme og funktionsnedsættelser, men det 
blev ikke systematisk journalført. 

Styrelsen har på baggrund af ovenstående oplysninger lagt til grund, at der 
alene var tale om mangelfuld journalføring. 

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. 

Dokumentation af aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering
Herudover konstaterede styrelsen, at en patient med ernæringsproblematik i 
form af kvalme og vægttab skulle vejes hver måned, men der var ikke 
dokumenteret resultat af vejning siden januar 2022. 

Hos en anden patient, der var kendt med sart hud, og som ikke tidligere havde 
lidt af natlig urininkontinens, fremgik det af observationsnotater i journalen, at 
denne problematik havde stået på gennem en periode, men det fremgik ikke 
hvilken opfølgning, der var foretaget i den anledning. 

Videre var det hos patienter, der led af epilepsi ikke muligt at identificere 
notater vedrørende de seneste anfald og opfølgningen herpå. 

Personalet havde et indgående kendskab til patienterne og kunne mundtligt 
redegøre for den iværksatte pleje, behandling og relevant opfølgning, men det 
var ikke systematisk journalført. Styrelsen har på baggrund af ovenstående lagt 
til grund, at der alene var tale om mangelfuld journalføring. 

Som tidligere nævnt skal journalføringen være entydig, systematisk, forståelig 
og fremstå overskuelig af hensyn til kommunikation både inden for egen fag-
gruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge journalens oplysninger i 
deres pleje og behandling af patienten. 

Det er styrelsens opfattelse, at der er risiko for, at patienterne ikke får den rette 
behandling, når der er mangler i opfølgning og evaluering af de sygeplejefag-
lige problemområder. 
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Instruks for journalføring 
Styrelsen konstaterede herudover, at behandlingsstedet havde en instruks for 
journalføring, men at den på baggrund af ovenstående fund ikke var tilstrække-
ligt implementeret på stedet.

Styrelsen skal gøre opmærksom på at ledelsen, ud over udarbejdelse af instruk-
ser, også har ansvar for, at instrukserne er kendt af personalet, at instrukserne 
har en sådan udformning, omfang og placering, at de er anvendelige i det dag-
lige arbejde, at nyansatte og vikarer introduceres til afdelingens instrukser og at 
påse, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de udarbejdede instrukser. 

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.

Instrukser
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. Det skal overvejes, om der er et behov for instrukser, ved:
 procedurer hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre 

alvorlig risiko for patient eller personale
 procedurer hvor ansvars- og kompetenceforholdet ikke er naturligt afgræn-

set mellem de involverede sundhedspersoner
 procedurer som ikke kan forventes at være alment kendt eller afviger væ-

sentligt fra, hvad der anvendes på andre tilsvarende afdelinger

Med procedurer menes de patientrelaterede arbejdsgange og processer i forbin-
delse med undersøgelse, behandling og pleje. 

Instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt 
at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor und-
ladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for pa-
tienten. 

Instrukser sikrer således 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. 

Styrelsen kunne ved tilsynet konstatere, at personalets kompetencer, ansvars- 
og opgavefordeling var beskrevet på medicinhåndteringsområdet, men der fo-
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relå ikke en beskrivelse heraf på de øvrige sundhedsfaglige områder. Der var 
alene en overordnet beskrivelse af delegation og ledelsens opgaver. 

Det blev ved interview oplyst, at der forelå et skriftligt notat omhandlende 
hvilke sundhedsfaglige opgaver de enkelte medarbejdere var oplært i og kunne 
varetage. 

Det er styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Bo- og dagtilbud-
det Musvågevej Syd, skal være en instruks for personalets kompetencer, an-
svars- og opgavefordeling på samtlige sundhedsfaglige områder. 

Det er styrelsens vurdering, at fravær af sundhedsfaglige instrukser eller util-
strækkelig implementering heraf rummer en betydelig risiko for patientsikker-
heden, idet instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbe-
handling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behand-
ling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig 
risiko for patienten.

På baggrund af oplysningerne under tilsynet finder styrelsen anledning til at be-
mærke, at ledelsen – ud over udarbejdelse af instrukser – også har ansvaret for:

 At instrukserne er kendt af personalet
 At instrukserne har en sådan udformning, omfang og placering, at de er 

anvendelige i det daglige arbejde
 At nyansatte og vikarer introduceres til afdelingens instrukser
 At påse, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de udarbejdede in-

strukser

Samlet vurdering af påbuddet
Styrelsen vurderer, at de konstaterede fejl og mangler i relation til medicin-
håndtering, journalføring, herunder implementering af instruks herom, samt 
manglende udarbejdelse og implementering af instruks for personalets kompe-
tencer, ansvars- og opgavefordeling samlet set udgør større problemer af betyd-
ning for patientsikkerheden. 

Offentliggørelse
Styrelsen for Patientsikkerhed skal offentliggøre et resumé af påbuddet på sty-
relsens hjemmeside og på sundhed.dk. Det følger af sundhedslovens § 215 b, 
stk. 2, 2. pkt.

Det enkelte behandlingssted skal også offentliggøre resuméet af påbuddet og 
tilsynsrapporten på behandlingsstedets egen hjemmeside samt gøre resumé og 
tilsynsrapport umiddelbart tilgængelige på selve behandlingsstedet. Det følger 
af § 2 i bekendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016 om offentliggørelse af påbud gi-
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vet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og 
andre behandlingssteder og § 27 i bekendtgørelse nr. 2031 af 10. november 
2021 om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private 
behandlingssteder mv. 

Klagevejledning
Der kan ikke klages over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse og sagsbe-
handling til nogen anden administrativ myndighed, jf. sundhedsloven § 215 b, 
stk. 2. 

Med venlig hilsen

Mia Karlqvist Anne Marie Glennung
Juridisk Specialkonsulent Oversygeplejerske

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 om sundhedsloven
§ 213. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den 
sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. 
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører løbende tilsyn med udvalgte behandlingssteder 
nævnt i § 213 c, stk. 1, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsik-
kerheden.

§ 213 b. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter tilsynsbesøg udført efter § 
213, stk. 1 og 2, og en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynet efter 
§ 213, stk. 2.

§ 215 b. Hvis de sundhedsmæssige forhold på et behandlingssted omfattet af tilsyn efter § 213, stk. 1 
eller 2, kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud til disse, 
hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til den pågældende virksomhed, eller give påbud om mid-
lertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis. 
Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Styrelsen for 
Patientsikkerhed offentliggør afgørelser truffet efter stk. 1.

§ 272. Medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, straffes med bøde den, som undlader at 
efterkomme en forpligtelse efter § 202 a, stk. 1-4, § 202 b, stk.1, eller § 213 a, stk. 1, 2 pkt., § 213 c, 
stk. 1, eller § 215 b, stk. 1, eller som overtræder regler, påbud eller forbud udstedt i medfør af § 220, 
stk. 2, 3 og 7.
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