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Forhold af betydning for patientsikkerheden ved anvendelse af SP i intensiv 
 
 
Medicinmodulet: 
Medicinmodulet er ikke udviklet til anvendelse på intensivafdelinger. Medicinmodulet er uoverskueligt, 
brugeruvenligt og dysfunktionelt med risiko for fejlordinationer. I medicinmodulet er der forsøgt at kopiere 
”lægemiddelprotokoller” fra det tidligere eksisterende intensive IT system i Region H uden understøttelse 
af den fornødne tekniske funktionalitet i SP/Epic, hvilket udgør en risiko for fejlordinationer. 
 
De informationer, man skal bruge findes på adskillige forskellige lokalisationer (”best.ord”, MDA, ”adm. 
Medicin”, ”adm infusioner”, medicin indeks og dertil FMK). Det er til fare for patientsikkerheden, at man 
som læge og sgpl. har svært ved at danne sig et overblik over patientens medicinstatus. Her følger mere 
konkrete eksempler på nogle af de mange problemer i medicinmodulet i SP: 
 
Cordarone 300 mg og anden medicin kan være ordineret som en del af en ”pakke” fra f.eks. hjertestopkald. 
Bliver ordinationen ikke administreret til akutkaldet, kan den, efter indlæggelsen på ITA, fortsat figurere på 
sygeplejerskens ”to do liste”, der ikke er synlig for lægen. Bliver lægen gjort opmærksom på denne uover-
ensstemmelse mellem tiltænkte ordinationer og ordinationer, der forventes administreret af sgpl, er det 
ikke muligt for lægen at seponere medicinen, der jo heller ikke fremgår af ”best.ord”-listen. En fejladmini-
stration af cordarone 300 mg kan give livstruende arrythmier. Et konkret tilfælde indberettet som UTH. 
 
Der er sket flere fejl, hvor patienter, der er overflyttet til ITA fra en stamafdeling, ikke har fået den tiltænkte 
antibiotiske behandling, fordi den antibiotiske behandling har været forudseponeret fra den ordinerende 
afdeling. Det er vanskeligt at danne sig et overblik over varigheden af en tiltænkt ordination, hvorfor denne 
type fejl opstår. Det har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, når patienterne ikke får den tiltænkte an-
tibiotiske behandling, idet en pågående infektion ubehandlet vil kunne medføre multiorgansvigt, forlænget 
indlæggelsesforløb og ultimativt død. De mange UTH har medført at man på mindst én intensiv afdeling, 
har valgt at seponere aktuel antibiotisk behandling og genordinere den antibiotiske behandling ved indlæg-
gelsen på ITA. 
 
Der er ingen ”review” funktion i SP/Epic (hvilket var tilfældet i det tidligere intensive system i Region H).Det 
betyder, at såfremt der er foretaget en forudseponering af en medicinordination (f.eks. antibiotika) risike-
rer ordinationen at stoppe på et utilsigtet tidspunkt uden at den stuegangsgående læge er opmærksom på 
(og enig) i seponeringen. 
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I perioder har det ikke været muligt at ordinere medicin uden slutdato. En fejl, der først opdages efter læn-
gere tid, og har krævet at man på de forskellige afdelinger har skullet gennemgå mange ordinationer for at 
afsløre fejl. En sådan fejl medfører stor risiko for patientsikkerheden. 
 
Man kan uforvarende komme til at ordinere medicin på patienter, der er indlagt på andre afdelinger på an-
dre hospitaler. Dette er f.eks. sket, da en patient fik ordineret cordaroneinfusion på skadestuen på ét hospi-
tal. Patienten blev efterfølgende overflyttet til en intensiv afdeling på et andet hospital. Ca. en uge efter 
godkendte den ordinerende læge cordaroneinfusionen i sin ”inbasket” i den tro, at det var en signering for 
ordinationen fra skadestuen. I stedet blev cordaroneinfusionen ordineret på ny – til en patient på en anden 
afdeling og på et andet hospital. 
 
På flere intensive afdelinger må man dokumentere den immunsuppressive behandling på papirskema, da 
det ikke er muligt at bruge SP medicinmodul på forsvarlig vis til immunsuppressiv behandling. Det er altaf-
gørende for nytransplanterede patienter, at den immunsuppressive behandling gives korrekt for at undgå 
bivirkninger og/eller afstødning af organer. Når medicin skal dokumenteres mere end et sted, er der risiko 
for fejl. 
 
Der mangler en ”alarm”, når man kommer til at lave en for lav eller høj ordination. Tidligere (i CIS) blev man 
advaret, hvis man var i færd med at lave en ordination udenfor det normale doseringsområde. Manglende 
advarsel medfører risiko for over- og underdosering af potente lægemidler og antibiotika, specielt set i lyset 
af, at den funktion tidligere var tilgængelig. Risikoen er til stede både for dosis og antal doseringer. Man kan 
f.eks. ordinere et givet medikament x 24 i døgnet og/eller i ekstremt høje doseringer, hvilket selvsagt er til 
fare for patientsikkerheden. En alvorlig hændelse med overdosering af Innohep bør være Styrelsen be-
kendt. Det er meldt ud fra Region H, at problemet er løst, hvilket ikke er korrekt, da der stadig er mulighed 
og risiko for overdosering af f.eks. Innohep. 
 
Der er derimod mange irrelevante ”advarsler”, når man f.eks. ordinerer medicin, der er blandet i NaCl, fordi 
patienten samtidig får andre præparater, der er blandet i NaCl. Disse irrelevante alarmer slører sanserne 
hos klinikerne, dette øger risikoen for at overse en relevant alarm, hvilket både er utrygt for patient og kli-
niker. 
 
Der er ingen hjælp til doseringsændring ved nedsat nyre- eller leverfunktion (hvilket var tilfældet i CIS).  For 
de præparater, der kræver nedsat dosering, havde man tidligere en funktion, hvor man kunne vælge rele-
vant dosering ud fra aktuelle nyre- og leverfunktion. I SP findes denne funktion ikke, og der er derfor risiko 
for overdosering af f.eks. antibiotika, hvilket kan medføre svære bivirkninger og organpåvirk-
ning/organsvigt. 
 
Forudbestemte doseringsintervaller er ikke altid hensigtsmæssige, f.eks. smertebehandling med paraceta-
mol kl. 8-12-18-22. Det betyder, at der er 10 timer mellem 2 medicinindgifter og dermed er den smertestil-
lende behandling ikke optimal. 
 
Ambulante ordinationer vises i MDA, men ikke i ”Best Ord”, hvilket kan medføre dobbeltordinationer eller 
kan medføre, at der gives et lægemiddel, der ikke er ordineret til aktuelle indlæggelsesforløb. 
 
Det er ikke altid muligt at ordinere den korrekte dosis (gælder nok navnligt børn). 
 
Det er ikke altid muligt at vælge den ønskede administrationsvej, da den er forudbestemt. 
 
Nogle lægemidler (f.eks. vancomycin og paracetamol) kan i samme billede både ordineres som både enhe-
der/kg eller blot som enheder. Dette kan medføre fejlordinationer. 
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Når patienten eksempelvis er til operation sættes al medicin på standby i MDA og der vises beskeden ”do-
kumentation ikke nødvendig”. Det kan medføre at patienten ikke får al den ordinerede medicin og skaber 
usikkerhed om de ordinerede lægemidler er administreret. En fejl, der opstår som følge af, at patienterne i 
SP er ”indlagt” på operationsgangen. 
 
Hvis man skal ordinere et lægemiddel med forskellige doser over døgnet (f.eks. gabapentin 300 + 600 + 300 
mg), kan man trykke på ”doser over døgnet” og lave fordelingen dér. Når sygeplejersken skal administrere i 
MDA står der under ”forfalden” 300 – 600 mg. Et andet sted på siden, kan man se, hvor meget, der skal gi-
ves på de forskellige tidspunkter, men det kræver at sygeplejersken ved det og leder efter det. 
 
Infusionspumper (disse er ikke integreret i SP) 
 

1) Man kan ikke se, hvor mange boli, der er administreret af en given medicininfusion. Det er til fare 
for patientsikkerheden, at lægen ikke kan danne sig et overblik over, hvor megen medicin, den en-
kelte patient har fået. Det gør sig f.eks. gældende i forhold til niveau for sedation og smertestillen-
de behandling, hvor der skal lægges en aftrapningsplan på baggrund af indgivet mængde sedati-
on/analgesi det seneste døgn. Har man ikke et indtryk af hvor meget, medicin der er indgivet, kan 
man under omstillingen til perorale medikamina underestestimere behovet, hvilket kan medføre 
smerter/angst/uro hos patienterne, hvilket kan skade deres rekonvalescens. 

2) Infusioner overføres ikke direkte fra pumperne. Dosis og dosisændringer lægges manuelt ind i sy-
stemet. Det bevirker, at overblikket over, hvilken medicin patienten har fået som infusion og i hvil-
ken dosis, i mange tilfælde er uklart/forkert. 

3) Under fanebladet ”medicininfusion” kan man ikke aflæse, doseringen af vasoaktive medikamenter. 
Da f.eks. noradrenalin ofte blandes efter vægt og i dobbelt eller 4-dobbelt dosering, kan man ikke 
se, hvilken dosis patienten får, idet det er angivet i ml/t. 

4) Man kan kun se en af to infusioner under fanebladet ”medicininfusion” såfremt de begge indløber 
med samme hastighed f.eks. 10 ml/t. Det er en risiko for patientsikkerheden, at lægerne og pleje-
personalet kan misledes til at tro, at der ikke f.eks. gives inotropi. 
Selvom lægen har seponeret en ordination, kan den fortsat være synlig i SP. Det kræver at sgpl. 
sætter infusionen til 0 ml/t, før den ikke længere figurer i systemet. Hvis dette ikke gøres, vil der 
være ukorrekte oplysninger i SP, hvilker medfører, at man ikke kan stole på de oplysninger, der er i 
SP. Det burde ikke være muligt at en seponeret infusion er synlig og kan medføre at man træffer 
kliniske valg på et forkert grundlag. Dette forhold er specielt risikabelt ved administration af et læ-
gemiddel som amiodaron, der har en max. dosis. Hvis ikke sluttidspunktet noteres korrekt, er det 
umuligt at vide, hvor stor dosis patienten har fået i alt. 

       5)  Ved overflytning fra en afdeling til en anden, kan det føre til, at der i systemet  kører flere infusio-
ner med det samme lægemiddel på samme tid. 

 
 

Under fanebladet ”Adm. Medicin” har man ikke oplysninger om administrationsmåde. Tidligere var der fejl i 
administrationsformen, hvor der f.eks. kunne stå im i stedet for po eller iv til trods for, at ordinationen var 
udført korrekt i ”best/ord”. Dette problem er nu ”løst” ved at fjerne oplysningerne om administrationsmå-
den, hvilket kan have patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, idet der kan være stor forskel på potens i 
peroral, intramuskulær eller intravenøs administration. 
 
Præferencelisterne kan pludselig ændres uden forvarsel. F.eks. kan det pludselig ikke være muligt at ordi-
nere den sædvanlig blanding til epiduralinfusion, som så skal fremsøges og ordineres på anden vis, hvilket 
skaber risiko for fejlordinationer. 
 

mailto:sekretariat@dasaim.dk


4 

 

DASAIM – sekretariat v/ Tina Calundann 

c/o AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 

tlf. 3545 6602 - e-mail: sekretariat@dasaim.dk 
 

Når sygeplejerskerne skal dispensere medicin, skal der først åbnes i MDA, derefter vælges ”dispenser med 2 
timer” (en funktion, der vælges, fordi patienterne på de intensive afdelinger får relativt mange forskellige 
præparater), efterfølgende findes de specifikke lægemidler i MDA-listen, hvorefter der skal printes labels 
under hvert enkelt præparat. Når man har travl er det enklere at gøre disse trin for alle de pågældende 
præparater på én gang, hvilket betyder, at alle labels printes ud på én gang, og der er derved risiko for fejl-
markering af de optrukne lægemidler. For at imødegå dette problem, har man ønsket et ”printerikon” i ”di-
spenseringsbilledet”, men dette ønske er ikke efterkommet. 
Det fremgår ikke af den printede label om noradrenalin f.eks. er blandet i dobbelt- eller firdobbelt dosering, 
ligesom der er fejl i labels vedr. blandingsforhold (der står f.eks. at noradrenalin er blandet i 100 ml NaCl og 
ikke 95 ml. 
 
Sygeplejersker kan både ordinere og seponere alle lægemidler. Det medfører risiko for fejl, f.eks. hvis både 
læge og sygeplejersker ordinerer et givet medikament, hvilket er sket for smertestillende behandling. Tidli-
gere var der en sikkerhedsmargin i og med at sygeplejersker kun kunne lave engangsordinationer som siden 
skulle godkendes af en læge. 
 
Hver gang, der skal hentes et præparat i medicinrummet, skal systemet startes forfra. Det tager al for lang 
tid til, at man kan benytte det i akutte situationer, hvilet absolut er til fare for patientsikkerheden. 
 
 
Væskeskemaet: 
Væskeskemaet i SP/Epic er ikke udviklet til anvendelse på intensivafdelinger. 
Det er i væskeskemaet/væskeplanen ikke muligt at tage højde for elektrolytbalancen, hvilket vil sige, at man 
ikke kan planlægge indtag af f.eks. natrium og kalium, ligesom det heller ikke er muligt at estimere tabet af 
elektrolytter. Elektrolytforstyrrelser kan være alvorlige, potentielt livstruende. At man ikke kan danne sig et 
indtryk af ind- og udgift af elektrolytter udgør derfor en fare for patientsikkerheden 
 
Man kan i væskeskemaet/væskeplanen ikke lave en udførlig plan for patientens ernæring, idet man kun kan 
vælge ”sondemad” uagtet at der findes adskillige produkter på markedet med forskelligt indhold af energi, 
protein, lipid og elektrolytter. Det samme gør sig gældende for den parenterale ernæring. Der er således 
risiko for fejl og misforståelser, hvilket er til fare for patientsikkerheden, idet nøje afstemt indtag af energi, 
protein, lipid og elektrolytter er afgørende for rekonvalescensen hos den kritisk syge patient. 
 
Octaplas kunne i flere tilfælde ikke findes i listen over væsker i skemaet. Man kunne ordinere octaplas, men 
ikke ”registrere/frigive” octaplas i ”IP blodtransfusion”. Man har således ikke mulighed for at vide, hvor me-
get octaplas, der er givet, hvilket kan være af betydning for patientsikkerheden, idet der er tale om et fak-
torpræparat. 
 
Der er risiko for fejl i væskeskemaet i forbindelse med dobbeltregistrering i forbindelse med ”mellemregn-
skabet” i væskeskemaet (sgpl). Det kan således fremgå af væskeregnskabet, at patienten har fået mere eller 
mindre væske end faktuelt. 
 
Medicininfusion skal føres direkte ind i væskeskemaet manuelt. Gøres dette ikke, mister man overblikket 
over væskebalancen. 
Det er ikke muligt for sygeplejerskerne at nå at registrere alle boli og justeringer på medicin og væskeinfu-
sionspumper.  Sygeplejerskerne har derfor måttet finde lommeregnerne frem igen og man oplever med 
jævne mellemrum at det først sent på døgnet bliver opdaget, at patientens væskebalance ikke stemmer 
overens med det ordinerede. 
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Væskeskemaet et ulogisk opbygget, f.eks. kommer de kumulerede delelementer (f.eks. totalt indtag pr os) 
øverst og delelementerne nedenfor. Det kan betyde, at man fejllæser oplysningerne i skemaet, hvilket kan 
have behandlingsmæssige konsekvenser f.eks. i forhold til hvorvidt et givet dræn skal seponeres eller lades 
in situ. 
 
 
Vurderingsskema: 
Det tager meget længere tid (mange flere klik) for sygeplejersken at indføre data i vurderingsskemaerne. 
Når der er travl hos en patient, er det blevet normalt at gøre notater på papir, da det simpelthen er for om-
stændeligt at føre det direkte ind i SP.  
 
Det er meget svært at få overblik over hvornår f.eks. respiratorslanger skal skiftes. Det afstedkommer ofte 
at de hygiejnemæssige forskrifter ikke overholdes. 
 
Data fra monitoreringsudstyr (BT, puls mv) skal gemmes manuelt af sygeplejerskerne. Gøres dette ikke, for-
svinder data efter 72 timer. 
 
 
Respirator: 
Brug af hostemaskine kan ikke dokumenteres i journalen. Kan have patientsikkerhedsmæssige problemer, 
da man som sygeplejerske så ikke kan se, hvor længe og ofte hostemaskinen skal anvendes, hvilket kan 
medføre manglende brug og dermed forværring i patientens respiratoriske tilstand, der vil kunne medføre 
behov for intubation og respiratorbehandling. 
 
 
Undersøgelser/resultater 
Ekg kan til tider ikke overføres til SP, og er således ikke dokumenteret eller muligt at læse. Det kan have sto-
re patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, da tolkningen af ekg er vigtig i forhold til diagnosticering af 
hjerterytmeforstyrrelser, myocardieinfarkt mm. 
 
Man kan ikke stole på oplysninger i ”tidslinien”. Det er sket flere gange at en patient har været booket til en 
procedure/kirurgisk indgreb, der siden er blevet aflyst. Såfremt den læge, der har bestilt ”en case” i syste-
met, ikke selv sletter den, vil det fremgå, at patienten har fået udført proceduren, hvilket kan vildlede klini-
keren til at drage fejlslutninger i relation til patientens tilstand. 
 
Integrationen mellem SP og MiBa fungerer ikke optimalt. Man har ofte adgang til flere og opdaterede op-
lysninger ved direkte søgning i MiBa end under fanebladet ”mikrobiologi” i SP. 
 
Under laboratoriesvar har man kun adgang til blodprøvesvar fra aktuelle indlæggelse. Ønsker man adgang 
til tidligere blodprøvesvar, kan dette fås under ”resultatgennemgang”, hvor man kan søge på specifikke 
blodprøvesvar og ellers kun har adgang til et begrænset billedudsnit af prøvesvarene. Det kræver mange 
klik at komme rundt i dokumentet, og den ”screening” af blodprøvesvar den indlæggende eller stuegangs-
gående læge tidligere kunne udføre er nu for praktiske formål umulig. Screening af blodprøvesvar fra tidli-
gere indlæggelser bidrager til hypotesegenerering og diagnosticering og er et vigtigt redskab i udredningen 
af den intensive patient, der som oftest ikke selv kan bidrage til anamnesen. 
 
 
Lægejournal 
I lægejournalmodulet er der forsøgt at kopiere ”resumé”-funktionaliteten fra det tidligere eksisterende in-
tensive IT-system i Region H uden understøttelse af den fornødne IT-tekniske funktionalitet i SP/Epic, hvil-
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ket ofte medfører at opdatering af ”resumé-notater” står opført under ukorrekt journaldatering tidligere 
under indlæggelsesforløbet end den aktuelle opdatering.  
 
Der er eksempler på, at det har taget op mod en halv time, at åbne en journal på en patient med et længe-
re indlæggelsesforløb. Det udgør en risiko for patientsikkerheden, når man ikke har adgang til patientjour-
nalen, hvor der er oplysninger om patientens diagnoser, tilstand og medicinering. Alle disse oplysninger er 
vigtige at have tilgængelige, såfremt en akut situation skulle opstå, hvilket relativt ofte sker hos den kritisk 
syge patient indlagt på en intensiv afdeling. 
 
Notater, der er skrevet i akutmodtagelsen af en lægesekretær kan efterfølgende ikke fremsøges i lægejour-
nalen (som lægenotat). Der er mange forskellige lægelige aktører i disse akutte situationer og man dikterer 
på skift til en sekretær, da det ikke er muligt at udføre akut behandling og skrive på computer samtidig. Det 
er altså en væsentlig del af lægejournalen, der ikke længere er tilgængelig (under forfattertype læge), hvil-
ket kan udgøre en risiko, idet det kan være svært (og yderst tidskrævende) at finde et relevant lægeligt no-
tat. Prospektivt må man forestille sig, hvor svært det vil være at finde et ældre men relevant notat fra 
akutmodtagelsen blandt notater udført af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter mm. Det 
samme gør sig gældende for speciallægekonferencer, der er skrevet ind i journalen af en lægesekretær. 
Finder man ikke det relevante lægelige notat, fordi man leder efter det i lægejournalen, kan man overse 
vigtig information, undersøgelser og behandlinger, der er relevante for patienten. 
 
I ”intensiv journalen”, der er opbygget ihht. organsystemer, opleves det ofte, at der i en journal er kopier 
(op til 3) af hvert dokumentationsafsnit (f.eks. CNS – CNS – CNS) – det er ikke muligt at vide, hvilket afsnit 
man skal skrive i, hvilket ødelægger systematikken. 
 
 
Inbasket 
Det er oplevet, at man får beskeder til signering i sin ”in-basket” om anæstesi til operationer udført på pati-
enter i en anden region, som man aldrig har set. Det er til fare for patientsikkerheden, hvis en vigtig infor-
mation går tabt, fordi den tilgår den forkerte sundhedsperson. Derudover sættes den pågældende læge i 
fare for retsforfølgelse, da vedkommende har tilgået en journal hos en patient han/hun ikke har behand-
lingsansvar for. 
 
 
System 
Der opleves relativt hyppige systemopdateringer, hvor SP ikke kan tilgås i længere tidsrum, ofte i natteti-
merne fra 01-04, hvor personalet kun har mulighed for at læse i ”Nød-SP”. Man kan i dette tidsrum ikke do-
kumentere indlæggelser, medicinadministrationer, procedurer, indstillinger på apparatur mm.  Derudover 
opleves relativt ofte uplanlagte systemnedbrud. Det er en risiko for patientsikkerheden, at man ofte ikke 
har tilgang til journalerne. 
 
Det er oplevet, at man pludselig mister sine rettigheder som ”anæstesiolog” og i stedet får rettigheder som 
”Kirurg”.  Man har således ikke mulighed for at lave præ-tilsyn før operationer, men kan i stedet ”booke ca-
ses” som kirurg. Der er risiko for fejl, når man ikke har tilgang til de funktioner, der skal sikre at patienterne 
får den rigtige anæstesi og præoperative vurdering. 
 
Gennemsnitligt ca. 1 gang om måneden oplever personalet pludselig at blive ”smidt af” systemet. CIMT kan 
hver gang løse problemet, når man ringer op og CIMT beretter fortsat, at det er en hyppig kendt fejl, der 
endnu ikke er blevet rettet. Det kan have alvorlige konsekvenser pludselig at være logget af SP, f.eks. når 
man står med en akut patient. 
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UTH 
Indrapporteringssystemet for UTH er ændret til nu kun at blive graderet i forhold til den reelle patientska-
de. Det vil sige, at UTH af farlig karakter, der ikke medfører direkte patientskade, fordi hændelsen f.eks. af-
bødes af årvågent personale, ikke registreres i forhold til farlighedsgrad, men vil blive kategoriseret som 
”mild”. En sådan gradering af UTH giver et misvisende billede af alvorlighedsgraden, hvilket bør haves in 
mente, når data om UTH i forbindelse med SP gennemgås. 
 
 
Generelt om manglende overskuelighed 
Den manglende overskuelighed og den non-intuitive og brugeruvenlige opbygning af SP udgør en fare for 
patientsikkerheden, specielt i forhold til den komplicerede, multimorbide patient med mange medicinordi-
nationer. Den intensive patient er ofte ikke i stand til selv at gøre rede for sin anamnese og i akutte situati-
oner, er man derfor afhængig af at kunne danne sig et hurtigt overblik i journalen, hvilket kan være meget 
vanskeligt i SP. Specielt medicinmodulet opleves som uoverskueligt og brugeruvenligt. 
 
De mange muligheder for ”personlige skærmbilleder” umuliggør f.eks.  sidemandsoplæring, og gør samar-
bejdet om patienter fra andre afdelinger besværligt ved f.eks. tilsyn. Lægens og sygeplejerskens skærmbil-
lede er også meget forskelligt. Før SP havde læge og sygeplejerske sammen en fast kultur med fokuseret 
stuegang med gennemgang af væske, medicin osv. SP har gjort dette meget mere vanskeligt.  
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