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Sundhedsstyrelsen indskrænker din virksomhed således, at du ikke må befiondle 
patienter under 18 år. 

Sagsfremstilling 

Den 28. november 2013 modtog Sundhedsstyrelsen en indberetning vedrørende din 
behandling af en 15 år og 9 måneder gammel pige med ADHD. Det blev oplyst, at 
behandlingen fraveg fra vanlig praksis. Endvidere var der i værksat behandlingen 
af pigen mens der var et aktivt misbrug. Tillige var anført al der ikke var opfølg-
ning på behandlingen. 

Den 29. september 2014 blev du bedt om at indsende kopi at 12 journaler, i hvilke 
der var sket udskrivning af antipsykotiske og af centralstimulcrende lægemidler 
til patienter under 18 år. 

Sundhedsstyrelsen har vurderet dm journalføring og. om din behandling af pa-
tienter under 18 år følger Vejledningen om medikamentel behandling af børn 
og unge med psykiske lidelser.1 Sundhedsstyrelsen har i den tbrbindelse tundet: 

• Der er ingen begrundelse for hvorfor patienterne ikke er forsøgt henvist 
til børae- ungdomspsykiater. Der er ikke tale om akutte tilstande og i 
flere tilfælde har børne- ungdomspsykiatrien tidligere været involveret 
og der kunne genhenvises. 

• Journalerne er ikke ført med omhu og samvittighedsfuldhed. Der er al-
vorlige mangler i forhold til at journal føre oplysninger udefra, herunder 
oplysninger fra kommune og misbrugscentcr, mailkorrespondance med 
forældre og kontaktpersoner og viglige observationer gjort af personale 
i misbrugsinstitulionerne. 

• Der foreligger ikke en tilstrækkelig og grundig anamnesc. Oftest er der 
kun tale om oplysninger fra den unge. Der er ikke forsøgt Opnået .inam- 
nese ved forældre eller forsøgt rekvireret oplysninger udefra i form af 
skoleophysninger, oplysninger fra kommunen eller tidligere undersøgel 
ser eller behandlingsforsøg. 

3 Vej nr. 9194 af 11/04/2013 
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• Udredningen suppleres sjældent med ratingscales eller diagnostiske in-
terviews, selvom det flere steder er relevant. 

• Der er ingen oplysninger i journalen om alvorlige psykosociale forhold. 
• Der udføres stort set ikke somatisk undersøgelse, herunder somatisk 

anamnesc med fokus på kontraindikationer til medicin, samt somatisk 
undersøgelse inklusiv, BT, puls, højde og vægt som minimum 

• Medicin indledes oftest i første samtale uden klar og entydig indikation. 
• Der foreligger ikke plan for behandling inkl. informeret samtykke fra 

patient og forældre samt plan for opfølgning og kontrol. 
• Der behandles ofte med mere end et præparat ad gangen uden særlig 

begrundet indikation. 
• Behandling med Methyphenidat er olT-label i forhold til indikation, dosis 

og optrapning uden særlige notater i journalen her om. Ved misbrug er 
1. valg Atomoxetin. Dosis overskrider i flere tilfælde anbefalinger og 
der gives ofte depot præparat 2 gange daglig uden begrundelse. Optrap 
_:-.—. „j,<« i„«t|«rt <oge jjea oiter en nne) uden besiTIIuddse BixilfelUO' 
nmgen sker hurtigt (ofte hen over en uge) uden begrundelse. Bivirknin-
ger som søvnproblemer behandles ikke hensigtsmæssigt. 

• Behandling med Quctiapin Scroqucl er o IT-label og begrundelsen herfor 
er ikke journal ført. Selvom indikationen abstinensbchandling er almin-
delig praksis, sker doseringen meget tilfældigt uden opfølgning i for-
hold til affekt og uden plan for nedtrapning i misbruget. 

• Der er ikke udført opfølgende kontroller - hverken af effekt og bivirk-
ninger eller somatiske forhold. Den psykiske tilstand er heller ikke til-
strækkeligt fulgt, idet der er flere oplysninger om mistanke om selv-
mordtanker og psykose uden at patienten er tilset. 

• Der foreligger ikke plan for øvrige psykosociale interventioner i form af 
intervention overfor misbruget, supplerende psykoterapi, ophold på in-
stitution/pædagogik,, uddannelse og beskæftigelse, kontakt til forældre 
ete. 

Den 26. februar 2015 hørte Sundhedsstyrelsen dig over virtcsomhcdsindskrænk-
ning. 

Den 23. marts 2015 fremsendte du dine bemærkninger hertil. Det fremgår blandt 
andet heraf, at der ikke ved gennemgang af journaler er påvist skade som følge af 
dine behandlinger, lige som der ikke foreligger klager fra patienter eller pårørende. 
Du anfører, at Sundhedsstyrelsens gennemgang af dine journaler giver et forvrænget 
billede af dit faglige virke. Du anfører endvidere, at det aktuelle tilbud til børn og 
unge med misbrugsproblemer er uulstrækkeligt. 



Sundhedsstyrelsens vurdering: 

Sundhedsstyrelsen har modtaget, gennemgået og vurderet dit partshøringer og 
finder ikke at det ændre ved styrelsen vurdering af, at du ikke overholder Sund 
hedsstyrelsens vejledning „r. 9194 af 11 april 2013 om medikamentel behandling 
af børn og unge med psykiske lidelser, og at du derfor kan være til fere for dine pa-
tienter under 18 år. 

Det er styrelsens vurdering, at du i flere konkret dokumenterede patientforløb har 
afveget fra Sundhedsstyrelsens Vejledning om medikamentel behandling af børn og 
unge med psykiske lidelser som ovenfor nævnt, og der foreligger ikke i dine 
journaler relevant faglig begrundelse for disse afvigelser. 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at du ved fortsat behandling af bøm og unge 
med psykiske lidelser heller ikke fremover vil overholde gældende vejledninger. 

Det er på baggrund af ovenstående Sundhedsstyrelsens vurdering, at du ikke har 
udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit virke i behandlingen af 
psykisk syge børn og unge under 18 år. 

Sundhedsstyrelsen indskrænker midlertidigt dit v irksømhedsømrade. således at du 
indtil videre ikke må udføre behandling af patienter under 18 år. 

Sundhedsstyrelsen kan i medfør af Autorisationslovcns § 8, stk. 2 i påtrængende 
tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om, at en autoriseret sundhedsperson er til 
fare for patientsikkerheden på et eller flere faglige områder, midlertidigt indskrænke 
den pågældendes ret til virksombedsudøvclse, mens mistanken undersøges. 

Offentliggørelse 

I henhold til lov3 om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sund-
hedsområdet § 10 skal Sundhedsstyrelsen offentliggøre alle beslutninger om til-
synssanktioncr på www.sundhed.dk og www.sst.dk 

Offentliggørelse af virksomhedsindskrænknmgen vil i givet raid ra følgende ordlyd: 

Virksomhedsindskrænkning 

Sundhedsstyrelsen har 15. juni 2015 indskrænket psykiater Henning Laugesens fag-
lige virke, således at han ikke må udføre behandling af patienter under 18 år indtil 
videre. 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at Henning Laugesen i sit virke kan være til 
fare for sine patienter under 18 år. _____________________________  

1 Lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og 
om sundhedsfaglig virksomhed, § 8, stk. 2. 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1445 af 15. december 2010 
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Sundhedsstyrelsen finder, at: 

- Patienterne ikke er foraagt henvist til børne- ungdomspsykiater, 
- Der ikke foreligger en tilstrækkelig og grundig anamnese Udredningen 

sjældent suppleres med ratingscales eller diagnostiske interviews; der stort 
set ikke udføres somatisk undersøgelse, herunder somatisk anamnese med 
fokus på kontraindikationer til medicin 

- Der ikke foreligger planer for behandling inkl. informeret samtykke fra pa-
tient og forældre samt plan for opfølgning og kontrol; 

- Der ofte behandles med mere end et præparat ad gangen uden særlig be-
grundet indikation; der ikke er udført opfølgende kontroller - hverken af ef-
fekt og bivirkninger eller somatiske forhold og; 
Der ikke foreligger plan for øvrige psykosociale interventioner i form af in-
tervention overfor misbruget, supplerende psykoterapi, ophold på instituti-
on/pædagogik, uddannelse og beskæftigelse, kontakt til forældre etc. 

- Der ikke er dokumenteret faglig begrundelse lor afvigelse fra gældende vej 
ledning på området 

Sundhedsstyrelsen finder med baggrund i disse oplysninger, at speciallæge i 
psykiatri Henning Damgaard Laugesens faglige virke vil kunne udgøre en risiko 
for patientsikkerheden, såfremt den ikke ændres.______________  

Virksornhedsmdsfaænkningen skal oftcntliggøres på din hjemmeside og frcmå af 
din markedsføring. 

Såfremt virksomhedsindskrænkningcn ikke efterleves, er det autorisationsfratagel-
sesgrund. 

Du kan ikke klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse til nogen anden administrativ 
myndighed. 

Med venlig hilsen 

Jens Kristian Villadsen 
Specialkonsulent 

Gritt Husum Basse 
Chefkonsulent 
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