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høring over midlertidig virksomhedsindskrænkning 

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må 
behandle patienter under 18 år. 

Forinden styrelsen træfjer afgørelse i sagen, har du mulighed for at fremkomme 
med bemærkninger hertil. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde 
senest den 26.3. 2015, hvorefter der vil blive truffet afgørelse i sagen på det fore-
liggende. 

26. februar 2015 

Sagsnr. 5-4411-1729/1/ 
Reference F.LW T   
+4572227974 £    
senortrø)sst.dk 

 

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 at 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 centralstimulerende lægemidler til 
patienterunder 18 år. 

Sundhedsstyrelsen har vurderet din 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 forbindelse fundet: 

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

• Journalerne er ikke ført med omhu og samvittighedsfuldhed. Der er al-
vorlige mangler i forhold til  at journalførc oplysninger udefra, her under 
oplysninger fra kommune og misbrugscenter, mailkorrespondance med 
forældre og kontaktpersoner og vigtige observationer gjort af personale 
i misbrugsinstitutionerne. 

■ Vej nr. 9194 af 11/04/2013 
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Der foreligger ikke en tilstrækkelig og grundig anamnese. Oftest er der kun 
tale om oplysninger fra den unge. Der er ikke forsøgt opnået anamnese ved 
forældre eller forsøgt rekvireret oplysninger udefra i form af 
skoleoplysninger, oplysninger fra kommunen eller tidligere undersøgelser 
eller behandlingsforsøg. 
Udredningen suppleres sjældent med ratingscalcs 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 
anamnese 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 off-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. Optrapningen 
sker hurtigt (ofte hen over en uge) uden begrundelse. Bivirkninger som 
søvnproblemer behandles ikke hensigtsmæssigt. Behandling med 
Quetiapin/Seroquel er off-label og begrundelsen herfor er ikke joumalført. 
Selvom indikationen abstinensbehandling er almindelig praksis, sker 
doseringen meget tilfældigt uden opfølgning i forhold til affekt og uden 
plan for nedtrapning i misbruget. Der er ikke udført opfølgende kontroller - 
hverken af effekt og bivirkninger eller somatiske forhold. Den psykiske 
tilstand er heller ikke tilstrækkeligt fulgt, idet der er flere oplysninger om 
mistanke om selv-mordtankcr 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 etc. 

Sundhedsstyrelsens vurdering: 

På baggrunde af ovennævnte forhold er det Sundhedsstyrelsens vurdering at du ikke 
lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9194 af 11. april 2013 om medi-
kamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, og at du derfor kan 
være til fare for dine patienter under 18 år. 
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Det er 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 overvejer derfor midlertidigt at indskrænke dit virksomhedsom-
råde', således at du indtil videre ikke må udføre behandling af patienter under 18 år. 

Sundhedsstyrelsen kan i medfør af Autorisationslovens § 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 virksomhcdsudøvelse, mens mistanken undersøges. 

Offentliggørelse 

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

Offentliggørelse af virksomhedsindskrænkningen vil i givet fald få følgende ordlyd: 

Virksomhcdsindskrænkning 

Sundhedsstyrelsen har 23.3.2015 indskrænket psykiater Henning Laugesens faglige 
virke, således at han ikke må udføre behandling af patienter under 18 år indtil vi-
dere. 

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

Patienterne ikke er forsøgt henvist til børne- ungdomspsykiater; der ikke fore-
ligger en tilstrækkelig og grundig anamnesc; 

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 patient og 
forældre samt plan for opfølgning og kontrol; 

der ofte behandles med mere end et præparat ad gangen uden særlig begrundet 
indikation; der ikke er udført opfølgende kontroller - hverken af effekt og bi- 
virkninger eller somatiske forhold og; ___________ 

2 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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der ikke foreligger plan for øvrige psykosociale interventioner i form af inter-
vention overfor misbruget, supplerende psykoterapi, ophold på instituti-
on/pædagogik, uddannelse og beskæftigelse, kontakt til forældre ctc. 

Virksomhedsindskrænkningen skal offentliggøres på din hjemmeside og fremgå af din 
markedsføring. 

Dette brev er sendt med afleveringsattcst, så Sundhedsstyrelsen har dokumentation 
for, at del er afleveret på d in  folkcregisteradresse. 
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