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Kommissorium for Strategisk følgegruppe  
– Det sundhedsfaglige tilsyn og læringsaktiviteter 
 
Baggrund 
Med udgangspunkt i Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. det sundhedsfag-
lige tilsyn med behandlingssteder samt Lov om ændring af sundhedsloven, lov 
om ændring af autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virk-
somhed og forskellige andre love m.v. 8. juni 2016 samt bemærkninger hertil, 
skal Styrelsens for Patientsikkerhed omlægge de faste tilsyn af behandlings-
steder til at være risikobaseret. De lovbestemte og tilbagevendende tilsyn med 
plejehjem, kosmetiske klinikker samt private sygehuse, klinikker og speciallæ-
gepraksisser skal afløses af et proaktivt risikobaseret tilsyn med alle behand-
lingssteder, hvor der også vil være fokus på læringsaktiviteter. 
 
I tilrettelæggelsen af det sundhedsfaglige tilsyn og læringsaktiviteter vil der 
bliver lagt vægt på områder, hvor der er høj risiko for patientsikkerheden, og 
hvor konsekvenserne kan være alvorlige, ligesom der vil blive taget hensyn til 
behandling af særligt svage og sårbare grupper. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed vil med etablering af en ekstern strategisk føl-
gegruppe sikre aktiv inddragelse af eksterne interessenter i identificering af  
områder, hvor styrelsen med tilsyn og læringsaktiviteter kan være med til at 
gøre den største forskel for patientsikkerheden. 
 
Formål 
Det overordnede formål med den strategiske følgegruppe er at rådgive Styrel-
sen for Patientsikkerhed med henblik på at kvalificere udvælgelsen af risiko-
områder1 for tilsyns- og læringsaktiviteter. Derudover skal den strategiske føl-
gegruppe medvirke til at vurdere resultaterne af de iværksatte tilsyn og læ-
ringsaktiviteter i forbindelse med det sundhedsfalige tilsyn. 
 
Strategisk følgegruppes opgaver 

 at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til udvælgelse og 
kvalificering af risikoområder for tilsyns- og læringsaktiviteter i takt 
med, at mulighederne for at identificere risikoområder via en systema-
tisk brug af data bliver mulig. 

 at bidrage til evaluering af tilsyns- og læringsaktiviteter med henblik på 
tilrettelæggelse af fremtidige aktiviteter. 

 at yde anden rådgivning, som kan have relevans for at opnå ønskede 
resultater med det sundhedsfaglige tilsyn. 

 
Videre proces 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for den endelige prioritering af ri-
sikoområder samt relevante tilsyns- og læringsaktiviteter. 
 

                                                   
1 Risikoområderne kan eksempelvist være temaer eller behandlingstyper.  



 

 Side 2 

Efter den endelige prioritering af risikoområder vil Styrelsen for Patientsikker-
hed inddrage relevante faglige eksperter, som skal bidrage til at konkretisere 
og kvalificere de valgte temaområder for tilsyn og læringsaktiviteter. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed kommunikerer målrettet til eksterne aktører 
om, hvordan tilsynene og læringsaktiviteterne bliver tilrettelagt og udført, og 
hvordan det forventes at involvere de valgte områder.  Styrelsen for Patient-
sikkerhed vil hvert år udgive en handlingsplan, der beskriver hvilke risikoom-
råder, der er prioriteret for tilsyn og læringsaktiviteter. 
 
Sammensætning 
Den strategiske følgegruppe består af repræsentanter fra kommuner, regio-
ner, staten, patientforeninger, fagorganisationer og faglige selskaber. 
 
I udpegningen af repræsentanter bør organisationerne lægge vægt på følgen-
de kompetencer: Overblik og sundhedsfagligindsigt, bredt indblik i klinisk 
praksis og forskningsbaseret viden om patientsikkerhedsforhold samt ledelse 
og beslutningskompetence. 
 
Strategisk følgegruppe sammensættes af: 
 
Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed 
Repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet (1) 
Repræsentant fra Sundhedsstyrelsen (1) 
Repræsentant for Socialstyrelsen (1) 
Repræsentant for Lægemiddelstyrelsen (1) 
Repræsentanter for regionerne udpeget af Danske Regioner (5) 
Repræsentant fra Danske Regioner (1) 
Repræsentanter fra kommunerne udpeget af KL (5) 
Repræsentant fra KL (1) 
Patient- og pårørenderepræsentanter udpeget af Danske Patienter (4), herun-
der en patient- og pårørenderepræsentant fra brugerorganisationerne inden 
for psykiatrien 
Borger- og pårørenderepræsentanter udpeget af Danske Handikaporganisati-
oner (2) 
Repræsentant for Ældresagen (1) 
Repræsentant for Dansk Selskab for Patientsikkerhed (1) 
Repræsentant for Patienterstatningen (1) 
Repræsentant for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (1) 
Repræsentant for Lægeforeningen (1) 
Repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation (1) 
Repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber (1) 
Repræsentant for foreningen for Praktiserede Speciallæger (1) 
Repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd og De Sygeplejefaglige Selskaber (2) 
Repræsentant for Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi (1) 
Repræsentant for Ergoterapeutforeningen og Ergoterapeutforeningens Faglige 
Selskaber (1) 
Repræsentant for Tandlægeforeningen (1) 
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Repræsentant fra Ansatte Tandlægers Organisation (1) 
Repræsentant fra Praktiserende Tandlægers Organisation (1) 
Repræsentant for Dansk Tandplejerforening (1) 
Repræsentant for Landsforeningen af Kliniske tandteknikere (1) 
Repræsentant for De Private Sociale Tilbud, LOS (1) 
Repræsentant for Fag og Arbejde (FOA) (1) 
Repræsentant for Jordemoderforeningen (1) 
Repræsentant for Danmarks Optikerforening (1) 
Repræsentant for Danske Fodterapeuter (1) 
Repræsentant fra Radiograf Rådet (1) 
Repræsentant for Dansk Kiropraktorforening (1) 
Repræsentant for Kliniske Diætister og Kost og Ernæringsforbundet (1) 
Repræsentant for Danske Bandagister (1) 
Repræsentant for Danske Bioanalytikere (1) 
Repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed 
 
Den strategiske følgegruppe suppleres ved behov med yderligere medlemmer. 
Organisationerne har mulighed for at sende stedfortræder, hvis den udpegede 
er forhindret i at deltage ved møderne.  
 
Forretningsorden 
Styrelsen forventer at afholde to årlige møder af tre timers varighed. Styrelsen 
for Patientsikkerhed varetager sekretariatsfunktionen. Der vil blive udsendt 
dagsorden to uger før afholdelses af møder, og der udsendes referat senest 14 
dage efter mødets afholdelse. Der vil være mulighed for kommentering af re-
feratet inden for fastsat tidsrum, hvorefter referatet endeligt godkendes.  
 
 
 


