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Målepunkter for tilsyn på Methotrexat (plejeområdet) 
 

Alle tilsyn vil indeholde elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale 

 
 

Behandlingsstedets organisering 
 

1: Interview af ledelsen om ansvars- og kompetenceforhold  

De(n) tilsynsførende interviewer ledelsen om ansvars- og opgavefordeling for de forskellige 

personalegrupper der dispenserer og administrerer methotrexat. 

  

Ved interview med ledelsen er der fokus på: 

• beskrivelse af kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling for de forskellige 

personalegrupper, herunder brug af vikarer. 

 

 

Referencer:  

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009  
 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009  
 

 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt 

1: Interview af ledelsen om ansvars- og 

kompetenceforhold 
   

Fund og kommentarer: 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1219
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1219


  25-10-2021 

2 
 

 

 

Faglige fokuspunkter 
 

2: Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende patientens 

sygdom, aktuelle pleje og behandling, opfølgning og evaluering samt aftaler med 

den behandlingsansvarlige læge for methotrexat  

De(n) tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation for patienter i behandling med 

methotrexat. 

 

Der er fokus på: 

• om der fremgår en beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle helbredsmæssige 

problemer 

• om det fremgår af oversigten, hvilke sygdomme/funktionsnedsættelser der begrunder den 

medicinske behandling med methotrexat 

• om den indeholder en beskrivelse af opfølgning på og evaluering af pleje og behandling, i 

forbindelse med methotrexat, herunder en løbende vurdering af patienternes habilitet til at følge 

behandlingen  

• om der er dokumentation for, at den aktuelle pleje og behandling følger aftalerne med den 

behandlingsansvarlige læge 

 

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling 

af patientens kroniske sygdom, som er indgået med den behandlingsansvarlige læge i forhold til 

behandlingen med methotrexat. Den sundhedsfaglige dokumentation skal revideres ved ændringer i 

patientens helbredstilstand og/eller i aftalerne med den behandlingsansvarlige læge.  

 

Der er fokus på: 

• aftaler om blodprøvekontrol og opfølgning på blodprøvekontrol 

• at der er taget kontakt til den behandlingsansvarlige læge ved ændringer i patientens tilstand, 

som giver anledning til en mistanke om bivirkninger ved methotrexat 

• at der er taget kontakt til den behandlingsansvarlige læge ved mistanke om fejl i ordination og 

dosering af methotrexat 

• at der er givet samtykke til kontakt til behandlingsansvarlige læge ved behov herfor. 

 

Bivirkninger ved behandlingen med methotrexat kan være infektioner, feber, udslæt, blå mærker, kvalme, 

mundbetændelse, hoste, åndenød eller næseblod. 

 

 

Referencer:  

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videre-
givelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021  
 

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring (Til personale der varetager sygeplejefaglige opgaver), VEJ 
nr 9521 af 1. juli 2021  
 

 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt 

2: Gennemgang af den sundhedsfaglige 

dokumentation vedrørende patientens 

sygdom, aktuelle pleje og behandling, 

opfølgning og evaluering samt aftaler med 

   

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1225
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1225
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521
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den behandlingsansvarlige læge for 

methotrexat 

Fund og kommentarer: 

  



  25-10-2021 

4 
 

 

 

Medicinhåndtering 
 

3: Gennemgang af og interview om instruks for medicinhåndtering af methotrexat  

De(n) tilsynsførende gennemgår instruks(er) for medicinhåndtering med ledelsen og interviewer 

personalet om de kender og følger den/dem. Den skriftlige instruks beskriver medicinhåndtering, som 

personalet udfører som medhjælp for den ordinerende læge. Der skal være en særskilt instruks for 

dispenseringen af methotrexat, betinget af de lokale forhold. Det er ledelsens ansvar at sikre, at 

instrukserne kendes og anvendes. Ved gennemgang og interview fokuseres på områder af relevans for 

patienter i behandling med methotrexat. 

 

Der er fokus på:  

• om personalet har den fornødne kompetence i forhold til medicinhåndtering, herunder instruktion 

af personalet (medhjælpen) 

• hvordan personalet kontrollerer, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen 

• proceduren for dokumentation af medicinordinationer 

• hvordan personalet sikrer identifikation af patienten og patientens medicin 

• hvordan methotrexat dispenseres 

• personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med behandlingsansvarlige læger, herunder 

telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse, ophør/pausering af methotrexat 

• personalets opgaver og ansvar i samarbejde med behandlingsansvarlige læger om den 

medicinske behandling, herunder opfølgning efter gennemgang og revision af den ordinerede 

medicin samt aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning 

 

 

Referencer:  

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009  
 

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, VEJ nr. 
9808 af 13. december 2013  
 

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015  
 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videre-
givelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021  
 

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring (Til personale der varetager sygeplejefaglige opgaver), VEJ 
nr 9521 af 1. juli 2021  
 

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000  
 

 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt 

3: Gennemgang af og interview om instruks 

for medicinhåndtering af methotrexat 
   

Fund og kommentarer: 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9808
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9808
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9079
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1225
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1225
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2000/9001
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4: Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret 

medicin og medicinliste i forhold til methotrexat  

De(n) tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation og vurderer om følgende er opfyldt: 

• ved medicinordination af methotrexat fremgår: 

o dato for ordinationen (dag, måned, år)  

o evt. dato for seponering eller pausering 

o den aktuelt ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen 

o behandlingsindikation for den medicinske behandling 

o ugedosis, herunder tidspunkt (ugedag) for administration af methotrexat 

• der er overensstemmelse mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste 

 

Ved en medicinordination skal ordinationen af methotrexat føres systematisk og entydigt i 

medicinskemaet. 

 

Referencer:  

 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt 

4: Gennemgang af den sundhedsfaglige 

dokumentation vedrørende ordineret 

medicin og medicinliste i forhold til 

methotrexat 

   

Fund og kommentarer: 
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Øvrige fund 
 

5: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici  

 

 

Referencer:  

Bekendtgørelse af sundhedsloven (Kapitel 66, §213 og §215b), LBK nr. 903 af 26. august 2019  
 

 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt 

5: Øvrige fund med 

patientsikkerhedsmæssige risici 
   

Fund og kommentarer: 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903#id5d477ee0-9ee9-492c-afc5-ec07767900f5
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