
Privatpraktiserende øre-næse-halslæger har typisk tilknyt-
tet en anæstesilæge, som på bestemte dage er i klinikken 
for at varetage anæstesi ved operative indgreb. De to 
læger skal begge have adgang til relevante oplysninger om 
patienten, og i mange tilfælde hjælper personale i klinik-
ken både øre-næse-halslægen og anæstesilægen med 
opgaver i forbindelse med indgrebene. Det stiller krav til 
udformningen af klare instrukser på behandlingsstederne, 
instruktion og tilsyn med personale og samarbejdsaftaler 
mellem øre-næse-halslæger og anæstesilæger. Ved at 
lave et fælles tilsyn med de to specialer fik vi lejlighed til 
at se nærmere på nogle af de forhold, der i mange dele af 
sundhedsvæsenet indebærer en særlig risiko for patient-
sikkerheden, nemlig overdragelse af information og delt 
ansvar i patientforløb.

Fælles patienter – fælles tilsyn
Hvert enkelt tilsyn blev tilrettelagt, så vi gennemførte 
interview og journalgennemgang med både den praktise-
rende øre-næse-halslæge og den anæstesilæge, der var 
tilknyttet den pågældende praksis. På den måde kunne vi 
følge udvalgte patientforløb og vurdere patientsikkerheden 
fra forberedelsen af det operative indgreb til patientens 
opvågnen efter indgrebet. 

Tilsynene tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som 
bl.a. omhandlede ansvars- og kompetenceforhold, krav til 
journalføring, håndtering af patientidentifikation og sikring 
mod forveksling af patienter, kontrolforanstaltninger ved 
kirurgiske indgreb, postoperativ overvågning og overdragel-
se af relevante oplysninger til patientens egen læge efter 
indgreb. Nogle målepunkter var relevante for både øre- 
næse-halslæger, mens andre rettede sig specifikt mod de 
enkelte specialer. Se tilsynets målepunkter på stps.dk

Gode arbejdsgange og  
patientsikre procedurer
Vi oplevede ved tilsynene, at der generelt er et godt 
 sam arbejde og tydelige aftaler mellem øre-næse-halslæger 
og anæstesilæger. Der var gode arbejdsgange og patient-
sikre procedurer, og samtlige målepunkter var opfyldt ved 
alle 32 tilsyn. De privatpraktiserende øre-næse-halslæger 
og anæstesilæger har gennemgået akkreditering i løbet 
af 2019. Derudover har de privatpraktiserende ørelæger 
tidlige re, i perioden 2012-2016, været omfattet af Sundheds-
styrelsens tilsyn med private behandlingssteder. Tilsynene 
bar også præg af, at målepunkterne i vid udstrækning adres-
serede problemstillinger, som langt de fleste behandlings-
steder har arbejdet systematisk med gennem længere tid.

Fokus på kommunikation om fasteregler
Foruden målepunkterne drøftede vi de patientsikker-
hedsmæssige risici, der er forbundet med formidlingen af 
fasteregler forud for anæstesi. Det kan være en udfordring 
at sikre sig, at børn er fastende, når de kommer ind til et 
indgreb. Mange udleverer skriftligt informationsmateriale til 
forældre om reglerne for faste, og derudover er der forskel-
lige procedurer for at sikre, at informationen er forstået. 
Lægerne er meget opmærksomme på at forældrene er 
tilstrækkeligt godt informeret, både om baggrunden for reg-
lerne og om vigtigheden af, at de bliver overholdt, så deres 
børn ikke risikerer komplikationer under indgrebet.

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 32 sundhedsfaglige tilsyn med øre-
næse-halslæger og tilknyttede anæstesilæger med fokus på det kirurgiske område. 
 Tilsynet skilte sig ud fra andre af vores sundhedsfaglige tilsyn ved at være et kombina-
tionstilsyn, hvor både øre-næse-halslægen og anæstesilægen fik tilsyn samtidig. Det 
gav mulighed for at fokusere på det tætte samarbejde, der er mellem de to speciallæger. 
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