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Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud af 24. april 2019 til Lev-
Vel Sjælland ApS

Styrelsen for Patientsikkerhed vender nu tilbage vedrørende tilsynsbesøget hos 
jer den 13. december 2019. Sagen behandles under sagsnr. 35-2011-2877.  

Vi har den 27. januar 2020 partshørt jer over et udkast til tilsynsrapporten. 

Vi har ikke modtaget et partshøringssvar i den anledning. 

Afgørelsen er vedlagt dette brev, men tilsynsrapporten fra tilsynet den 13. de-
cember 2019 er blevet fremsendt tidligere, hvorfor den ikke fremsendes igen. 

Med venlig hilsen 

Maria Pedersen
Fuldmægtig
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AFGØRELSE

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af 24. april 2019 til 
Lev-Vel Sjælland ApS

Styrelsen forudsætter, at Lev-Vel Sjælland ApS fremover fortsat overholder gæl-
dende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for. 

Hændelsesforløb
Styrelsen for Patientsikkerhed gav ved afgørelse af 24. april 2019 påbud til Lev-
Vel Sjælland ApS om følgende: 

 at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejde og implemen-
tere instruks herfor, fra den 24. april 2019.

 at sikre, at der foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og 
opfølgning herpå fra den 24. april 2019.

 at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivnin-
gen herom fra den 24. april 2019.

 at sikre indhentelse af informeret samtykke forud for pleje og behand-
ling i overensstemmelse med reglerne herom fra den 24. april 2019.

 at sikre implementering af instruks for hygiejne fra den 24. april 2019.
 at sikre udarbejdelse og implementering af instruks for personalets 

kompetence, ansvar- og opgavefordeling, for pludselig opstået syg-
dom/ulykke og for fravalg af livsforlængende behandling fra den 24. 
april 2019. 

Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet

Begrundelse
Styrelsen var den 13. december 2019 på et opfølgende tilsynsbesøg på Lev-Vel 
Sjælland ApS. 

Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen konstatere, at behandlingsstedet havde ar-
bejdet med de uopfyldte målepunkter for at imødekomme påbuddet, og at næ-
sten alle målepunkter var opfyldt. 

Det uopfyldte målepunkt vedrørte fund i medicindispenseringen, som blev va-
retaget af Faxe Kommunes hjemmesygepleje. Lev-Vel Sjælland ApS varetog 
på tidspunktet for tilsynet alene medicinadministrationen. 

Styrelsen vurderer på den baggrund, at de få konstaterede mangler udgør min-
dre problemer af betydning for patientsikkerheden, og at Lev-Vel Sjælland 
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ApS, ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet, vil være opmærk-
somme på lignende fejl i fremtiden og underrette Faxe Kommune herom. 

Styrelsen har på den baggrund vurderet, at der aktuelt var mindre problemer af 
betydning for patientsikkerheden, og at der ikke er grundlag for at opretholde 
påbuddet.

Konklusion
Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver på den baggrund påbud af 24. april 
2019 til Lev-Vel Sjælland ApS. 

Styrelsen forudsætter, at Lev-Vel Sjælland ApS fremover fortsat overholder 
gældende lovgivning, herunder de krav, som påbuddet var udtryk for. 

Offentliggørelse
Styrelsen har på denne baggrund dags dato fjernet afgørelsen om påbud og til-
synsrapporten offentliggjort den 24. april 2019 fra styrelsens hjemmeside. Sty-
relsen har samtidigt anmodet www.sundhed.dk om, at påbuddet fjernes. Lev-
Vel Sjælland ApS har derfor ikke længere pligt til at offentliggøre påbuddet el-
ler den tidligere rapport på behandlingsstedets egen hjemmeside eller gøre på-
buddet umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet. 

Styrelsen har endvidere offentliggjort tilsynsrapporten fra tilsynsbesøget den 
13. december 2019 på styrelsens hjemmeside. Rapporten vil forblive offentlig-
gjort i 3 år, jf. §§ 22 og 23 i bekendtgørelse nr. 976 af 27. juni 2018 om regi-
strering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingsste-
der m.v. 

Vi gør videre opmærksom på, at behandlingsstedet skal offentliggøre tilsyns-
rapporten fra tilsynsbesøget den 13. december 2019 på behandlingsstedets egen 
hjemmeside og gøre rapporten umiddelbart tilgængelig på selve behandlings-
stedet. Det følger af § 24 i ovennævnte bekendtgørelse. Offentliggørelse af til-
synsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentlig-
gjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 24.

Med venlig hilsen

Maria Pedersen
Fuldmægtig, cand.jur. 

http://www.sundhed.dk/
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