
Torsdag d. 12. oktober kl. 13.00 – 16.00 

3. møde i Strategisk Følgegruppe 



1. Velkomst ved direktør Anne-Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed 

2. Erfaringer med tilsynsbesøg i 2017 
• Styrelsens erfaringer 

• Erfaringer fra en kommunale hjemmepleje 

• Erfaringer fra Tandlægeforeningen 

3. Evaluering 
• Gruppearbejde og kaffe 

4. Udvikling af målepunkter 

5. Status for analyseområdet 

6. Indsamling og kvalificering af forslag til tilsynet i 2019 

7. Forslag til emner til kommende møder 

8. Eventuelt 

 

Dagsorden  

12. oktober 2017 



Tilsyn og rådgivning Nord  

Charlotte Hjort, enhedschef, overlæge 

 

Erfaringer fra tilsynsbesøg i 2017  
- midtvejsstatus   

12. Oktober 2017 



• Sygehuse 

• Almen praksis 

• Sundhedsforhold i hjemmepleje/hjemmesygepleje og 
plejehjem 

• Akuttilbud i kommunerne 

• Bosteder 

• Tandlæger 

• Fysioterapeuter 

• Fodterapeuter 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn i 2017 

14. november 2017 



Nord Syd Øst I alt Mål for 2017 

184 115 333 676 1000 

 

Gennemførte tilsyn 
 
 

14. november 2017 

Status primo oktober 2017 



Antal tilsyn fordelt på område 

14. november 2017 

Område Antal tilsyn 

Tandlæger 64 

Fodterapeuter 134 

Bosteder 90 

Hjemmesygepleje/hjemmepleje/ 
plejehjem 

137 

Akutfunktioner 32 

Almen praksis/regionale klinikker 130 

Sygehuse 35 

Fysioterapeuter 37 

KOS-tilsyn 17 



Faktiske tal  – 1. halvår 2017 

Afgørelser på udvalgte tilsynsområder 

14. november 2017 

Område Ingen problemer Få problemer Problemer Kritiske problemer 

Hjemmesygepleje/
hjemmepleje/pleje

hjem 
9 36 1 3 

Fodterapeuter 12 62 4 0 

Almen praksis 1 26 3 0 

Kommunale 
akutfunktioner 

6 9 1 0 



 

• Instruks om sundhedsfaglig dokumentation 

• Instruks om fravalg af livsforlængende behandling 

• Instruks for medicinhåndtering 

• Instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler 
og kosttilskud 

• Samarbejde med de behandlende læger 

• Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling 

• Håndhygiejne 

Hjemmepleje/hjemmesygepleje/ 
plejehjem 

14. november 2017 



 

• Journalerne er ikke udført overskueligt og systematisk 

 

• Mangler i  
• beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer 

• Oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser 
samt aftaler med læge 

• Beskrivelse af pleje og behandling samt opfølgning og evaluering 

• Informeret samtykke er ikke altid dokumenteret 

 

• Dokumentation ved anvendelse af rammedelegation 

Hjemmepleje/hjemmesygepleje/ 
plejehjem 

14. november 2017 



 

• Journalføring 

• Aktuelle og potentielle sygdomsproblemer 

• Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser 

• Aktuel beskrivelse af pleje- og behandling samt opfølgning og 
evaluering 

 

• Instrukser 

• Delegation 

 

Kommunale akutfunktioner 

14. november 2017 



• Henvisninger 

• Håndtering af fravalg af livsforlængende behandling 

• Procedurer for receptudstedelse 

• Lægemiddelordinationer 

• AK-behandling med Warfarin 

• Instruktion og tilsyn med praksispersonale 

• Håndtering af utilsigtede hændelser 

 

• Informeret samtykke er dokumenteret 

• Dokumentation ved brug af afhængighedsskabende medicin 

• Erhvervseksposition ved KOL m.v. 

• Vurdering af selvmordsrisiko hos patienter med depression 

 

Almen praksis 

14. november 2017 



• Ofte gode procedurer 

 

• Journalføring 
• Aktuelle og potentielle sygdomsproblemer 

• Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser 

• Aktuel beskrivelse af pleje- og behandling samt opfølgning og 
evaluering 

 

• Instrukser 
• Delegation 

 

• Medicinering 

 

Bosteder 

14. november 2017 



• Håndhygiejne 

• Arbejdsdragt 

• Tavshedspligt 

• Håndtering af utilsigtede hændelser 

 

• Behandlingsplan er ikke godt nok beskrevet 

• Informeret samtykke er ikke dokumenteret 

• Sterilisationsprocedure 

Fodterapeuter 

14. november 2017 



 

• Kalibrering hver uge i forskellige grupper sikrer ensartethed i 
bedømmelser 

• Opgørelse af resultater skal formidles i: 

• Læringsrapporter 

• Ad-hoc – infomateriale 

• Infomøder 

• Indlæg i diverse medier 

Kalibrering og læringsindsats 

14. november 2017 



Tilsyn og rådgivning Syd 

Pia Gade Hansen, oversygeplejerske 

Tilsynsførendes erfaringer med tilsyn 
på bosteder  

12. oktober2 017 



Ellen Larsen Ertmann og Karen Sonne 

Københavns kommune /Sundheds- og Omsorgsforvaltningen / Hjemmeplejen VKV 

12. oktober 2017 

Tilsyn i 
Hjemmesygeplejen 
2017 



Tilsyn i Hjemmesygeplejen 2017 

Hvem er vi? 

 

Karen Sonne 
 
Hjemmeplejeleder 
Sygeplejerske 
Specialuddannelse – intensiv 
DSH  - lederuddannelse 
MPA – CBS 
Ledererfaring – siden 1992, 
primær og sekundær sektor 

 

Ellen Larsen Ertmann 
 
Faglig sygeplejeleder 
Sygeplejerske 
Specialuddannelse – intensiv 
DSH – lederuddannelse 
MKS – Århus Universitet 
Ledererfaring – siden 1993, afd.- og 
oversygeplejerske 
Akkrediteringskonsulent 
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Tilsyn i Hjemmesygeplejen 2017 

Tilsyn i et  kontrol – og 
læringsmæssigt perspektiv 

20 



Tilsyn i Hjemmesygeplejen 2017 

Kontrol – en interesse for alle 

21 



Tilsyn i Hjemmesygeplejen 2017 

Kontrol fra tilsynet - afvikling af 
tilsynet 
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Tilsyn i Hjemmesygeplejen 2017 

Læring 
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Erfaringer fra Tandlægeforeningen 

4. januar 2017 



 

 

3 gode råd fra tilsynet: 

Marianne Bockhoff, Styrelsen for Patientsikkerhed 
https://vimeo.com/233485776 

 

Klinikejer: 

https://vimeo.com/233280322 

 

Erfaringer fra tilsyn med tandlægeklinik 

12. oktober2017 

https://vimeo.com/233485776
https://vimeo.com/233485776
https://vimeo.com/233485776
https://vimeo.com/233280322
https://vimeo.com/233280322


Styrelsen for Patientsikkerhed 

Direktør Anne-Marie Vangsted 

Vicedirektør Steffen Egesborg Hansen 

Evaluering 

12. oktober 2017 



Evaluering af det risikobaserede tilsyn 
 

To formål: 

1) Ifølge lovens forarbejder skal der ske en evaluering pr 1. 
januar 2020 af  

• Tilsynspakken (de nye sanktionsmuligheder) 

• Omlægningen til et risikobaseret tilsyn, herunder af den 
fastlagte kapacitet 

 

2) Læring i sundhedsvæsenet, inkl. styrelsen 

• Hvordan sikrer vi, at det risikobaserede tilsyn (tilsyns- & 
læringsaktiviteter) bidrager til et sundhedsvæsen, hvor det 
er trygt at være patient? 

 

Rigsrevisionen har april 2017 udgivet en beretning om effektiv kontrol i 
staten med krav (http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104560/sr1516.pdf)  

 

27 

http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104560/sr1516.pdf


Evalueringskompleksitet 

28 

Hvor mange 
aktiviteter af 
hvilken type? 

Hvad fandt 
vi? 

Er der sket 
en 

adfærdsænd
ring ift. 

målepunkter
(output)? 

Er der sket 
ændringer i 
relevante 
outcome-

indikatorer? 
Hvilke? 

Har vi fået et 
mere sikkert 
og lærende 

sundhedsvæ
sen? 

Internt  i Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

Kræver samarbejde 



Mulige indikatorer for trin 4 og 5 

1. Forebyggelige dødsfald? 

2. Oplevet patientsikkerhed, Trygfonden? 

3. Kvalitative undersøgelser? 

4. Nationalt Kvalitetsprogram? 

5. Andre? 
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Mål for gruppearbejde 
Hvor højt skal vi bevæge os op af trappen? 

• Hvad er de relevante metoder/indikatorer i de højere 
luftlag? 

• Hvad vil for jer give mening at måle effekt på og 
hvordan? 

 

 

Proces 

Grupper er tilfældigt sammensat (nummer i bowle) 

Udpeg bordformand 

Meld tilbage i plenum 

Opsamling i plenum v/ vicedirektør Steffen Egesborg 
Hansen 
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Tilsyn og rådgivning Øst, 

Britta Bjerrum Mortensen, Chefkonsulent 

Udvikling af målepunkter 

12. oktober2017 



 

Medicinering og overgange i patientforløb. 

 

Fokus på følgende patientforløbstyper: 

 

1. patienter med kronisk sygdom og samtidig komorbiditet (diabetesforløb)  

2. patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom.  

 

Derudover ser tilsynet i 2018 på: 

3. tandlæge- og tandplejeklinikker  

4. genoptræning, bl.a. patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med henblik på   

    både fysioterapi og ergoterapi. 

  

 

Årets temaer for de risikobaserede tilsyn 

14. november 2017 



 

1. patienter med kronisk sygdom og samtidig komorbiditet - diabetesforløb  

2. patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom  

3. tandlæge- og tandplejeklinikker  

4. Genoptræning 

 

 

Fire arbejdsgrupper 

14. november 2017 



 

• juni/juli 2017 – arbejdsgrupper udpeget bredt med repræsentanter fra faglige 
organisationer og patientforeninger 

• august – nov: 3 – 4 arbejdsgruppemøder med eksterne 

• 12. oktober – 2. november høringsperiode 

• frem 1. dec. 2017 indarbejder høringssvar 

• 1. december offentliggøres målepunkter for 2018 

 

 

Proces 

14. november 2017 



 

De udvalgte patientforløb og deraf udledte behandlingssteder er (7 sæt):  

  

• sygehuse – akut medicinske og medicinske afdelinger 

• sygehuse – kirurgiske afdelinger 

• almen praksis – diabetes + skizofreni 

• hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og plejehjem - samlet sæt for 
somatikken og psykiatrien 

• sundhedscentre – målrettet § 119 patientrettet forebyggelse 

• kliniske diætistklinikker/praksisser 

• optikerklinikker. 

 
 

Patienter med kronisk sygdom og samtidig komorbiditet - 
diabetes 

14. november 2017 



 

7 sæt målepunkter fordelt på følgende typer af 
behandlingssteder:  
• psykiatriske sygehuse og den regionale ambulante indsats –  

afdelinger med voksne patienter 

• psykiatriske sygehuse og den regionale ambulante indsats –  
afdelinger med børn og unge – fokus på psykotiske lidelser og ADHD 

• almen praksis – skizofreni/antipsykotika 

• privatpraktiserende psykiatere – skizofreni/antipsykotika 

• misbrugscentre 

• hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og plejehjem – skizofreni /diabtes 

• bosteder – skizofreni/antipsykotika. 

 
 

Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom  

14. november 2017 



 

• 1 sæt målrettet tandlæge- og tandplejeklinikker 

• 1 sæt målrettet genoptræning (§ 140 i sundhedsloven)  

Desuden 

14. november 2017 



 Hvad karakteriserer et målepunkt?  

• risikobaseret 

• klart – entydigt  

• legitemitetstilsyn (lovhjemmel – gældende retningslinjer) 

• metode - målbart 

  

 

• Hvordan udarbejde et målepunkt om det væsentlige?  

 

 

 

 

Hvordan udarbejdes målepunkter? 

14. november 2017 



• Kvalificering fra den sundhedsfaglige praksis 

• indhold 

• metode 

• praksis 

 

• Prioritering 

 

 

 

 

 

Nogle eksempler 

14. november 2017 



 

 

14. november 2017 



• tandlægeområdet – delegation 

• risikoen også betydelige på de kirurgiske afdelinger for patienter med 
diabetes 

• psykiatrien – prioritering af skizofreni, overgange, medicin 

• genoptræning - organisering 

 

 

 

• Vi følger op og udvikler dette samarbejde med eksterne  

 

Nogle eksempler 

14. november 2017 



Autorisation & Analyse 

Anders Welander-Haahr, Sektionsleder  

 

Udvikling af analyseområdet 

12. oktober 2017 



Risikoområder 
Risikoorganisationer 

Risikopersoner 

Nationale 
registre 

Strategisk følgegruppe 

Presse 

IKAS -  
akkreditering 

DPSD – Dansk 
Patientsikkerheds-

database 
(risikoområder) Resultater  

socialtilsyn 
Erstatningssager 

Patienterstatningen 
(risikoområder) 

Andre 
risikokilder 

Bekymrings-
henvendelser 

Patientklager  

STPS egne 
data (ESDH 

m.m.)  

Analyse 

DATA 

Prioritering 
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Prioriteringskomité 
med underliggende 

udvalg 
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To analysemiljøer 

Planlagte tilsyn 

  

  

  

  

Danske registre 

(Eksterne datakilder) 

Interne datakilder 

Reaktive tilsyn 

  

  

  

  

Analyseværktøj 

  

  

  

Analyseværktøj 

   

  

Analyser 

Rapporter 

Analyser 

Rapporter 

Kvalificering af temaer  

Kvalificering af forslag 

Dataunderstøttelse  

Lægemiddelovervågning 

Overvågning via ESDH og CRM 

Planlagte tilsyn 

  

  

  

  

Udvælgelse af 

behandlingssteder 

Stikprøver  
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Opbygning af behandlingsstedsregister  

• Samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen om at få udviklet 
løsningen 

 

• Regler for registrering og betaling fremgår af  vejledning og 
bekendtgørelse 

 

• Behandlingssteder skal være registreret senest 31. 
december 2017 

 

• Midlertidig løsning – 1. juli 

 

• Informationskampagne vedrørende registrering 

 

• Taskforce i forbindelse med registreringen 

• Skal lette processen, så registreringen foregår så 
smidigt som muligt 
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Registreret pr. 5. oktober 2017 

46 



Udvælgelse af behandlingssteder 

1. Stikprøveudvælger 

2. Risikobaseret udvælgelse 

 

Mulige kriterier i udvælgelsen: 

• Typen af behandlingssted 

• Geografisk placering af behandlingssted 

• Resultater fra tidligere tilsynsbesøg  

• Dato for sidste tilsynsbesøg 

• Antal klagesager med og uden kritik 

• Fordeling af steder på de enkelte tilsyns- og rådgivningskontorer 
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Autorisation & Analyse 

Lone Flarup, specialkonsulent  

Indsamling og kvalificering af forslag 
til temaer og risikoområder i 2019  

12. Oktober 2017 



 

Kvalificering og udvælgelse - proces i tre faser: 

 
1. Kvalificering af forslag  
• Analysesektionen 

• Grundig gennemgang (juridisk, empirisk, analytisk mv.) 

 
2. Faglig vurdering og prioritering  
• Fagligt Prioriteringsudvalg udvikler bruttoliste 

• Inddragelse af Strategisk Følgegruppe 

 
3. Udvælgelse af temaer og risikoområder  
• Prioriteringskomitéen for det risikobaserede tilsyn foretager den 

endelige udvælgelse 



Forslag til emner til kommende 
møder 

4. januar 2017 



 

Forslag til emner for kommende møder i 
Strategisk Følgegruppe 

 
• Næste møde er 12. april 2018 

• Kvalificering af temaer og risikoområder for tilsynet i 2019 

 

• Efterårsmøde 2018 

4. januar 2017 


