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Det sammenhængende
sundhedsvæsen

Har du ideer til forbedring?



• Fremlæggelse af cases 

• Drøftelse

• Opsamling
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• Sygehus – almen praksis

• Privatpraktiserende speciallæger – almen praksis

• Sygehus – plejehjem/almen praksis

• Sygehus – plejehjem/privatpraktiserende speciallæge

Overgange mellem sektorer
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• 75-årig kvinde, indlægges akut på grund af et brækket ben 
(collum femoris fraktur)

• Er i blodfortyndende behandling, som stoppes ved 
indlæggelsen af hensyn til, at der skal foretages operation

• Opereres og udskrives uden genoptagelse af den 
blodfortyndende medicin

• Indlægges efter 3 uger med blodprop i lungen

Case 1 – fra klagesag
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”Den tredje sag fra Socialforvaltningen omhandler dødsfald hos 
en borger med svær psykotisk lidelse, der boede på et af 
kommunens socialpsykiatriske botilbud, behandlingspsykiatri, 
egen læge og privatpraktiserende psykiater. Dødsfaldet skyldtes 
overmedicinering, der måske kunne være undgået, hvis 
informationer vedrørende borgeren var blevet delt mellem 
botilbud og psykiater.”

Case 2 – fra notat fra Kbh.´s kommune
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• Depressiv mand kommer i psykiatrisk skadestue 

• Screenes for selvmordsrisiko og findes ikke selvmordstruet.

• Sendes hjem med besked om at henvende sig hos egen læge

• Det står i epikrisen, at patienten skal følges, men patienten 
henvender sig ikke til egen læge – så der følges ikke op

• En uge efter begår patienten selvmord

Case 3 – fra ligsynssag
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• Praktiserende læge og plejehjemsbeboer har i fællesskab 
afgjort, at beboeren ikke ønsker livsforlængende behandling

• Lægen har korrekt journalført det i patientens journal og 
meddelt det til plejehjemmet

• I plejehjemmets journal fremgår det ikke

• Det vil medføre at beboeren bliver forsøgt genoplivet ved 
hjertestop

Case 4 – fra tilsyn
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• Kvinde udskrives fra psykiatrisk afdeling og er sat i behandling 
med et lægemiddel (Lithium), hvor man skal kontrollere bl.a. 
nyrernes tilstand løbende med blodprøver

• Der gives blodprøveseddel med til første blodprøvekontrol.

• I epikrisen gives besked til egen læge om, at patienten løbende 
skal have taget blodprøve

• Blodprøvesvaret kommer til afdelingen, men svaret ses ikke og 
egen læge får ikke blodprøvesvaret.

• Da ingen har set blodprøvesvaret, sker der ikke dosistilpasning.

• Patient bliver forgiftet og dør

Case 5 – fra tilsyn
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