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Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 1. september
2017 til Kristianslyst

14. november 2017
Sagsnr. 5-9011-898/3/

Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 1. september 2017 påbud til
Kristianslyst om følgende:
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T +45 93518625
E dgla@sst.dk

1) fra dags dato at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med
lovgivningen herom.
2) inden 14 dage fra dags dato at sikre forsvarlig medicinhåndtering.
Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når styrelsen ved
et nyt tilsynsbesøg havde konstateret, at påbuddet var efterlevet.
Styrelsen var den 4. oktober 2017 på et opfølgende tilsynsbesøg på Kristianslyst.
Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at både journalføringen og medicinhåndteringen var i overensstemmelse med lovgivningen herom, og alle
målepunkter var opfyldt.
Styrelsen har på den baggrund konkluderet, at der aktuelt ikke er problemer af
betydning for patientsikkerheden.
Styrelsen forudsætter, at Kristianslyst 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 1. september 2017 fra styrelsens hjemmeside.
Styrelsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes.
Kristianslyst 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.
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.

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Nord
Falstersvej 10
8940 Randers SV
Tlf. +45 7222 7970
Email senord@sst.dk
www.stps.dk

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.
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