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Styrelsen for Patientsikkerhed har den 12. oktober 2018 givet påbud til Tandlægeklinikken
Erik Strange ApS, om at sikre journalføring i overensstemmelse med lovgivningen, herunder
beskrivelse af røntgenoptagelser, samt sikre efterlevelse af de nationale kliniske retningslinjer
vedrørende behandling af sygdomme i væv omkring tænder og implantater og brug af
antibiotika ved tandbehandling.
Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Tandlægeklinikken Erik Strange ApS:
at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder journalføring af beskrivelse af røntgenoptagelser, fra den 12. oktober
2018.
at sikre tilstrækkelig behandling af sygdomme i væv omkring tænder og implantater, i overensstemmelse med
National Klinisk Retningslinje herfor, fra den 12. oktober 2018.
at sikre forsvarlig brug af antibiotika i overensstemmelse med National Klinisk Retningslinje herfor, fra den 12.
oktober 2018.
Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er
efterlevet.

Begrundelse for påbuddet
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 6. marts 2018 et reaktivt tilsyn med Tandlægeklinikken Erik Strange ApS.
Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen den 2. marts 2018 havde givet behandlingsstedet påbud om straks at indstille
virksomheden. Påbuddet om at indstille virksomheden blev ophævet efter genbesøget den 6. marts 2018, da det på
baggrund af fundene ved tilsynsbesøget den 6. marts 2018 var vurderet, at der ikke længere var kritiske problemer af
betydning for patientsikkerheden. Styrelsen vurderede dog, at der fortsat var større problemer af betydning for
patientsikkerheden.
Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der er indhentet i tilknytning til og fremkom ved tilsynsbesøget den 6.
marts 2018, og som er anført i tilsynsrapporten. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til
tilsynsrapporten.
I forhold til journalføringen konstaterede styrelsen, at der manglede dokumentation for informeret samtykke, for optagelse af
medicinsk anamnese og for diagnose/indikation før behandling. Der manglede henvisning til bilag og der manglede helt eller
delvist beskrivelse af røntgenbilleder i journalen.
Det er hertil styrelsens vurdering, at den mangelfulde journalføring udgjorde en betydelig fare for patientsikkerheden,
herunder da beskrivelsen af røntgenbilleder var ufuldstændig eller manglede, hvilket kan forringe muligheden for at lægge
en tilstrækkelig og relevant behandlingsplan.
I forhold til behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater og brug af antibiotika konstaterede
styrelsen, at klinikken ikke efterlevede henholdsvis de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af sygdomme i væv
omkring tænder og tandimplantater og for brug af antibiotika ved tandbehandling.
Det er styrelsens opfattelse, at når retningslinjerne for sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater ikke blev fulgt,
indebar det en risiko for patientsikkerheden i form af ubehandlede patologiske tilstande med eventuelt tandtab som følge.
Manglende efterlevelse af retningslinjerne for brug af antibiotika ved tandbehandling kan medføre resistensudvikling, hvilket
styrelsen også vurderede udgør en fare for patientsikkerheden.
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til journalføring, herunder beskrivelse af
optagede røntgenoptagelser, samt den manglende efterlevelse af de nationale kliniske retningslinjer for henholdsvis
behandling af sygdomme i væv omkring tænder og implantater, og for brug af antibiotika ved tandbehandling samlet set
udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.
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