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• Et tilsyn, der er målrettet de steder, hvor 
den største risiko for patientsikkerheden 
findes  

•  Hvordan ved vi det? 

• Risikovurderinger  

• Analyser af det generelle fejlniveau 

• Hvordan gør vi det? 

• Tematiserede tilsyn 

• Aktiv håndtering af konkrete risici 

• Hvad får vi? 

• Forbedret træfsikkerhed 

 

 

Hvad er et risikobaseret tilsyn? 
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Tilsyn som foretages ud fra en 
risikovurdering af, hvor der 
generelt  kan være fare for 
patientsikkerheden 

Der vælges årligt temaer for det 
planlagte risikobaserede tilsyn  

Behandlingssteder udvælges til tilsyn 
ud fra en risikovurdering eller ved 
stikprøve 

• Tilsyn, som foretages ud fra et 
specifikt kendskab til en eventuel fare 
for patientsikkerheden, der er kommet 
til styrelsens kendskab på baggrund af 
en indberetning eller lignende 

• Reaktive tilsyn kan omfatte personer, 
der udfører sundhedsfaglig behandling 
og alle typer af offentlige og private 
behandlingssteder 

 

Det risikobaserede tilsyn 
• Planlagte tilsyn • Reaktive tilsyn 
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Erfaringsgrundlag i Styrelsen for Patientsikkerhed 

• Klager 

• Bekymringshenvendelser 

• Overordnede konklusioner fra Dansk 
Patientsikkerhedsdatabase 

• Ordinationsovervågningsprogrammet 

• Tilsynsførendes erfaringer 

• Tilbagemeldinger fra Strategisk følgegruppe 
 

 

 

Baggrund for udvælgelse af temaer 
og områder i 2017 
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Eksemplificeret ved patientforløb for KOL og depression: 

• Mange kontakter til forskellige dele af sundhedsvæsenet  

• Megen medicinhåndtering 

• Mange prøvesvar 

Desuden er det patientgrupper, som er særligt sårbare 

 

 

 

 

 

Temaer: Medicinhåndtering og 
prøvesvar i patientforløb  
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• Sygehuse 

• Almen praksis, herunder regionale klinikker/udbudsklinikker 

• Sundhedsforhold i hjemmeplejen og på plejehjem 

• Akuttilbud i kommunerne 

• Bosteder 

• Tandlæger 

• Fysioterapeuter 

• Fodterapeuter 

 

 
 

 

 

Områder i 2017 
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Målepunkter 
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• Produceret 
• Revision af guide til korrekt medicinhåndtering 

• Handouts om henholdsvis prøvesvar og tryghedskasser til almen praksis 

• Fagspecifikke FAQ’er til tandlæger og bosteder (under produktion) 

 
• Planlagt 
• Cases til www.stps.dk, hvor repræsentanter for faggrupper fortæller om 

tilsynsoplevelsen og den læring, den gav dem 
• Artikler til fagmedier med tilsvarende cases 

• Læringsrapporter for hver behandlingsstedstype, når tilsyn er afsluttet 

• Løbende læringsaktiviteter i takt med, at Styrelsen for Patientsikkerhed ser områder, 
der kræver en læringsindsats. 

• Samarbejder med faglige organisationer og eventuelt medier om at udbrede læring 

 

Læringsmaterialer i relation til temaer i 
2017 
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Øvrige læringsinitiativer 

Uafhængig af det risikobaserede tilsyn kører Styrelsen for Patientsikkerhed 
større og mindre læringsprojekter, fx: 

• Bedre epikriser (lovgivning, IT og kulturforandring) 

• Samlerapportering af utilsigtede hændelser (det kommunale 
sundhedsvæsen) 

• Justeret rapporteringspligt for utilsigtede hændelser (det regionale 
sundhedsvæsen). 
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Infomøder i forbindelse med det 
risikobaserede tilsyn 
 
To typer informationsmøder: 
• Møder med faglige 

organisationer eller direktioner, 
hvor RBT præsenteres og 
yderligere behov for 
informationsindsats drøftes 
(f.eks. KL, DR, PLO osv.)  

• Møder med interessenter, der 
handler om det praktiske og om 
hvordan man kan forberede sig 
(f.eks. kommunemøder, møder 
for bostedsledere, ældreråd 
m.v.) 
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Interessentmøde 1. marts med 
patientforeninger 

Formål: At fortælle om det risikobaserede 

tilsyn og lægge kimen til et samarbejde om 

at få patientforeningernes viden ind i 

tilsynsarbejdet. 

 

Patientforeningerne var meget positive om et 

samarbejde og foreslog konkret: 

• Mere offensiv kommunikation til patienter om 

muligheden for at melde fejl ind – også gennem 

patientforeningernes medier. 

• Vidensdeling: Foreningerne ville meget gerne dele 

deres systematiserede viden med styrelsen. 
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Anders Welander-Haahr 

Udvælgelse af temaer og 
risikoområder for 2018 

28. Marts 2017 



Fem trin i planlægning og eksekvering af det risikobaserede tilsyn 
Planlægning: 

• Trin 1: Risikoidentifikation 

• Trin 2: Udvælgelse og prioritering 

• Trin 3: Kvalificering 

 

Eksekvering: 

• Trin 4: Gennemførelse  

• Trin 5: Evaluering  

 
 

 

 

Udvælgelse af temaer - proces 
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Trin 1 og 2 : Risikoidentifikation, udvælgelse og prioritering 

 

 • Styrelsen har modtaget bidrag fra 

interne og eksterne aktører  

• 16 medlemmer af Strategisk 

Følgegruppe har indsendt  

 

• Styrelsens Faglige 

Prioriteringsudvalg har samlet og 

kvalificeret de indkomne bidrag og 

er kommet med forslag til temaer for 

tilsynet i 2018 

 

• Prioriteringskomitéen er kommet  

med forslag til temaer for tilsynet i 

2018 

Ikke-prioriterede temaer 
og områder 

Prioriteringskomité 
Fagligt 

Prioriteringsudvalg 

Strategisk følgegruppe 

Udvalgte temaer og 
områder 

Fagligt Prioriteringsudvalg 
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Prioriteringskomité 

• De udvalgte temaer har styrelsens 

Prioriteringskomité herefter kvalificeret 

yderligere  

 

• De kvalificerede forslag til temaer 

præsenteres strategiske følgegruppe til 

yderligere kvalificering og kommentering 

 

• Efter mødet i Strategisk Følgegruppe 

vælges de endelige temaer for det 

risikobaserede tilsyn i 2018 

STPS’ forslag til temaer og 
områder for tilsynet i 2018 

Strategisk følgegruppe 

Trin 3: Kvalificering 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Endelige valg af tema for tilsynet i 
2018 
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Risikohensyn 

• Sandsynligheden for at patientsikkerheden er i fare  

• Alvorligheden, som skaden kan have for patientens helbred og hverdagsliv 

• Omfang/udbredelse – hvor stor en patientgruppe drejer det sig om 

• Er der særligt sårbare patientgrupper  

• Aktualitet – fx i forhold til sundhedsvæsenets aktuelle udvikling 

• Afdækning af generelt fejlniveau 

 

 

Hensyn i udvælgelsen 
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Temaer 

Medicinering og overgange i patientforløb 

 

Risikoområder 

1. Den intensive patient  

2. Den demente patient  

3. Den kroniske patient med yderligere diagnoser 

4. Specialtilsyn mellem afdelinger  

5. Afhængighedsskabende lægemidler 

6. Ældre multimedicinerede patient med comorbiditet 

Forslag: Temaer og risikoområder 
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Formål:  
Prioritering og begrundelser i forhold til styrelsens forslag til temaer og 
risikoområder for tilsynet i 2018 

 

Fremgangsmåde: 

Hver person laver sin egen individuelle prioritering af risikoområder, der 
efterfølgende diskuteres ved bordet mhp. en samlet prioritering og 
afrapportering fra bordet i plenum 

• Vi ønsker argumenter for, argumenter imod, prioritering (1-7), samt 
eventuelle bemærkninger 

• Mulighed for at tilføje tema/risikoområde 

• Udpeget bordformand 

Gruppearbejde – Prioritering af temaer og 
risikoområder 
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Gruppearbejde - opsamling 
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Risikoområde B1 B2 B3 B4 B5 B6 I alt 

Den intensive patient 

Den demente patient 

Den kroniske patient med 
yderligere diagnoser 

Specialtilsyn mellem 
afdelinger 

Afhængighedsskabende 
lægemidler 

Ældre multimedicinerede 
patient med comorbiditet 

Andet risikoområde/tema 

28. Marts 2017 



Udvikling af tilsynene og læring undervejs 

 

Britta Bjerrum Mortensen 

Evaluering og kalibrering 2017 
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1.  At skabe overblik over resultaterne af tilsyns- og læringsaktiviteter i 2017 
med henblik på læring i sundhedsvæsnet 

 

2.  At have dialog og indhente viden om, hvordan tilsyns- og 
læringsaktiviteter er oplevet af sundhedspersonerne og centrale aktører 
med henblik på udvikling af det risikobaserede tilsyn.  

 

3.  At denne viden inddrages i fremtidig prioritering af tilsyns- og 
læringsaktiviteter samt udvikling af tilsyn, metoder, læringsaktiviteter   

 

 

 

Formålet med evaluering 2017 
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Overblik over resultaterne (effekt) af tilsyn og læringsaktiviteter: 

• Opgørelse over resultaterne fra tilsynsrapporterne for hver af de otte typer af 
behandlingssteder: 

• Kvantitativ opgørelse fra tilsynsrapporterne over fordelingen af konklusioner på de 
fire kategorier, som et tilsynsbesøg resulterer i.    

• Kvantitativ opgørelse af målepunkternes opfyldelse på tværs af rapporterne inden 
for hver type af behandlingssteder, herunder: 

• Kvalitativ beskrivelse af resultaternes mulige betydning for patientsikkerheden inden for 
denne type af behandlingssted, samt andre relevante perspektiver  

• Opsummering af de samlede resultater for hver type af behandlingssted 

• Samlet beskrivelse af resultaterne for de otte typer af behandlingssteder 

 

Del 1 -  overblik over resultater 
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• Styrelsen for Patientsikkerhed vil gennem dialog med de centrale 
samarbejdspartnere samt sundhedspersoner på behandlingsstederne 
løbende være i dialog om udvikling af tilsyns- og læringsaktiviteter samt den 
overordnede udvikling af det risikobaserede tilsyn. 

 

• Fx gennem dialogmøder, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppemøder  

 

 

Del 2. Erfaringer med tilsyns- og læringsaktiviteter 

29 



 

• Resultaterne fra de otte typer af tilsyn og læringsaktiviteterne samt øvrige 
erfaringer inddrages i prioritering af nye indsatser og udvikling af det 
risikobaserede tilsyn  

 

 

Del 3. Resultater og erfaringer inddrages i fremtidig 
prioritering 
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 Formål:  

 Skal  understøtte, at  tilsyn udføres ensartet og med høj kvalitet på tværs af 
matrikler og typer af tilsyn.  

 

 

 Form:  

 Regelmæssige møder, hvor målepunkter og erfaringer drøftes systematisk med 
henblik på afklaringer, læring og udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrering mellem tilsyn – internt i Styrelsen 
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Anders Welander-Haahr 

Den videre proces 

28. Marts 2017 



Temaer for 2018 

• Inputs fra dagens møde vil blive inddraget i den endelige fastlæggelse af temaer og 
risikoområder for 2018 

• Temaer forventes fastlagt i løbet af april måned 

 

Udarbejdelse af målepunkter 

• Igangsættelse af proces for udarbejdelse af målepunkter til de valgte temaer og 
risikoområder 

• Inddragelse af relevante faglige aktører 

 

Kriterier for udvælgelse af behandlingssteder 

• Stikprøveudvælgelse 

• Udvalgt på baggrund af risici 

 

Hvad sker der nu? 
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• Styrelsen udarbejder en elektronisk blanket, der kan tilgås fra styrelsens 
hjemmeside og bruges til løbende at indmelde forslag til temaer og 
risikoområder 

• Frist for indmeldelse vil blive udmeldt senere 

 

Indmeldelse af forslag til temaer for 2019 og frem 
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• 12. oktober kl. 13-16 

 

 

Næste møde og eventuelt 
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Tak for i dag! 

28. Marts 2017 


