
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORRETNINGSUDVALGET 
 
 
 

MØDETIDSPUNKT 
08-05-2018 10:00 

MØDESTED 
REGIONSRÅDSSALEN 

MEDLEMMER 

  

DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager

Sophie Hæstorp Andersen Deltog 
Leila Lindén Deltog 
Kim Rockhill Deltog 
Flemming Pless Afbud 
Lars Gaardhøj Deltog 
Karin Friis Bach Deltog 
Per Tærsbøl Deltog 
Christoffer Buster Reinhardt Deltog 
Jens Mandrup Deltog 
Henrik Thorup Deltog 
Martin Geertsen Afbud 
Anne Ehrenreich Deltog Fraværende ved sag 18. 
Randi Mondorf Deltog 
Marianne Frederik Deltog 
Martin Schepelern Deltog 

Side 1 af 5



INDHOLDSLISTE 
 
 
13. Meningitissager - status  
  

Side 2 af 5



13. MENINGITISSAGER - STATUS  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Forretningsudvalget behandlede i juni 2017 en sag om regionens behandling af meningitistilfælde på 
Herlev og Gentofte Hospital. Forretningsudvalget besluttede bl.a., at der skulle forelægges en sag for 
udvalget med orientering om de personalemæssige konsekvenser på hospitalet, når Styrelsen for 
Patientsikkerhed havde afsluttet sin undersøgelse. 
  
Denne orientering forelægges med denne sag sammen med en status for øvrige sager relateret til 
meningitis. Omtale af konkrete personalesager er vedlagt som fortroligt bilag. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller til forretningsudvalget: 

� at tage redegørelsen for status til efterretning. 

POLITISK BEHANDLING 
Forretningsudvalgets beslutning den 8. maj 2018: 
  
Taget til efterretning. 
  
Flemming Pless (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 
Forretningsudvalget besluttede den 6. juni 2017, 

1. at udtale kritik af Herlev Hospitals ledelse for utilstrækkelig analyse af et meningitisdødsfald, 
herunder manglende inddragelse af hospitalets risikomanager i analysen, og for manglende 
erkendelse af ledelsesmæssige fejl i forløbet, 

2. at der skulle udarbejdes en redegørelse for de personalemæssige konsekvenser på hospitalet, når 
tilsynssagerne var afsluttet i Styrelsen for Patientsikkerhed, 

3. at udvide kommissoriet for den igangsatte tværgående analyse af regionens behandlingsindsats på 
meningitisområdet, og 

4. at der via Sundhedsudvalget forelægges sager for regionsrådet om opfølgning på hhv. regionens 
egne tværgående faglige og organisatoriske analyser og på den undersøgelse, som Styrelsen har 
iværksat. 

På denne baggrund forelægges i denne sag en redegørelse for de personalemæssige konsekvenser på 
Herlev og Gentofte Hospital af sagen på hospitalet, som indebar et dødsfald på grund af meningitis, 
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsmæssige reaktioner og status for meningitishandleplanen. 
  
Personalemæssige konsekvenser på Herlev Hospital 
Herlev Hospitals ledelse har oplyst, at der ikke er draget personalemæssige konsekvenser i forhold til de 
læger, der var involveret i behandlingen af den pågældende patient. De pågældende læger er som led i 
deres turnus ikke længere ansat på hospitalet.  Der er i vedlagte fortrolige bilag 1 redegjort for 
personalesagerne. 
  
Styrelsens tilsynsmæssige reaktioner 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke gennemført en samlet undersøgelse, men har reageret 
tilsynsmæssigt i forhold til de enkelte sager: 

� Styrelsen har i forbindelse med forløbene indført skærpet tilsyn af flere sundhedspersoner, 
� Styrelsen har kritiseret regionens instrukser om varetagelse af meningitis og sepsis. Instrukserne, 

som gælder for både Region Hovedstaden og Region Sjælland, er ændret og styrelsen har 
godkendt ændringerne, 

� Styrelsen fører fortsat tilsyn med Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital i forhold til 
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afdelingens behandling af meningokoksygdom, 
� Styrelsen har anmeldt Rigshospitalet til politiet i forbindelse med et meningitisdødsfald for 

overtrædelse af sundhedslovens regler om indberetning af mistænkelige dødsfald til politiet. 
Anmeldelsen er dog efterfølgende frafaldet. 

Sundhedsudvalget blev i september orienteret om Styrelsens tilsynsmæssige reaktioner på de enkelte 
sager. 
  
Akutberedskabet 
For så vidt angår styrelsens reaktioner i forhold til akutberedskabets indsats i forbindelse med dødsfaldet 
på Herlev Hospital henvises til bilag 1. I forbindelse med et andet dødsfald i januar 2017 gennemførte 
styrelsen et tilsyn på Akutberedskabet i april 2017. Det fremgår af tilsynsrapporten, at styrelsen under 
tilsynet konstaterede en usikkerhed forbundet med at opnå hjælp fra Visitationsguiden 1813 til at 
identificere særlige hudforandringer (petekkier) som tegn på meningokoksygdom, hvis hudforandringerne 
måtte forekomme i kombination med atypiske symptomer på meningokoksygdom. 
  
I umiddelbar forlængelse af tilsynets gennemførelse har Akutberedskabet  foretaget opdateringer af 
Visitationsguiden 1813, der forbedrer sikkerheden forbundet med at identificere hudforandringer som 
tegn på meningokoksygdom i atypiske situationer. 
  
Styrelsen for Patientsikkerhed henstillede følgende: 
”Akuttelefonen 1813 skal sikre, at der fortsat er opmærksomhed på oplæring af nuværende og nye 
medarbejdere i brug af Visitationsguiden 1813 herunder i forbindelse med løbende opdateringer af 
guiden. 
Akuttelefonen 1813 skal sikre, at lægerne selvstændigt forholder sig til den enkelte patients symptomer, 
når de bliver involveret af den sundhedsfaglige visitator. Lægerne har således et selvstændigt lægefagligt 
ansvar i tilknytning til de patienter, som de sundhedsfaglige visitatorer måtte konferere med lægen”. 
Styrelsen fandt i øvrigt, at Akuttelefonen 1813 generelt fremstår som en organisation med et vedvarende 
fokus på læring, herunder gennem løbende opdateringer af den anvendte visitationsguide. 
  
Endelig pågår der en endnu ikke afsluttet tilsynssag på Akutberedskabet om et forløb fra januar 2018. 
Forretningsudvalget vil blive orienteret når tilsynssagen er afsluttet. 
  
Regionens egne tværgående analyser af behandlingsindsatsen 
Den faglige analyse om diagnosticering af meningitis blev forelagt for sundhedsudvalget i september, 
mens den organisatoriske analyse af læringskultur mv. blev forelagt for regionsrådet på decembermødet. 
På samme møde godkendte regionsrådet udmøntningsplanen for den bevilling på 11,5 mio. kr. til 
styrkelse af patientsikkerhedarbejdet, herunder i forhold til hurtigere diagnosticering af bl.a. meningitis, 
som regionsrådet gav ved budgetvedtagelsen.  
  
Til orientering vedlægges som bilag 2 status på meningitishandlingsplaner ultimo januar 2018 og som 
bilag 3 statusrapport fra marts 2018 om læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet. 
Sundhedsudvalget får på sit møde den 3. oktober 2018 første afrapportering på læringskulturanalysen. 

KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke særskilte konsekvenser. 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikation. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. maj 2018. 

Side 4 af 5



DIREKTØRPÅTEGNING 
Svend Hartling 

JOURNALNUMMER 
17015827 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Bilag 1 - FORTROLIGT bilag til sag om meningitis status - Fu 080518  
2. Bilag 2 - 3 mdrs status til Koncernledelsen på meningitishandlingsplaner  
3. Bilag 3 - Kort status på implementering af handlinger fra Læringskulturanalysen 3. marts 2018  
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