
Torsdag d. 12. april kl 13.00-16.00 

4. møde i Strategisk Følgegruppe 



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

2. Den risikobaserede metode 
• Udvælgelse af temaer og områder 

• Udvælgelse af behandlingssteder 

3. Temaer og risikoområder for tilsynet i 2019 

4. Udarbejdelse af målepunkter 

5. Læringsindsatser ifm. det risikobaserede tilsyn 

6. Eventuelt 

 

Dagsorden  
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Autorisation & Analyse 

Anders Welander-Haahr, Sektionsleder 

 

Den risikobaserede metode 



• Behandlingssteder og sundhedspersoner 
skal levere behandling som har en kvalitet 
over et minimumsniveau. 

• Styrelsen ønsker en hensigtsmæssig 
balance mellem tilsyn og læring målrettet 
behandlingssteder og sundhedspersoner 

• Vi skal have fokuserede og risikobaserede 
tilsynsindsatser 

• Tilsynet skal være professionelt og 
troværdigt. Det indebærer blandt andet at 
sanktioner skal være konsistente og 
proportionale 

• Vi skal have transparente og risikobaserede 
modeller, der kan identificere 
behandlingssteder og sundhedspersoner 

• Interessenter skal inddrages på strategisk 
og fagligt niveau 

Link til strategien 

Styrelsens strategi for tilsyn 
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https://stps.dk/da/udgivelser/2017/strategi-for-tilsyn/~/media/107551FC9BF54B68920F712FCA9440B2.ashx


1. Udvælge områder og temaer 

2. Udvikle målepunkter 

3. Udvælge behandlingssteder 

4. Evaluering og erfaringsopsamling 

 

• Fokus i dette oplæg: punkt 1 og 3 

 

 

 
 
Metodens indhold 
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1. Der skal være et grundlag for tilrettelæggelse af tilsynet 
• Vi skal have et godt kendskab til de behandlingssteder vi har ansvar 

for at føre tilsyn med  

2. Model for udvælgelse af behandlingssteder til tilsyn 

• Behandlingssteder skal udvælges til kontrol på baggrund af en 
risikovurdering, dvs. udvælgelsen er risikobaseret.  

• Det skal sikres, at alle behandlingssteder har haft en vis 
sandsynlighed for at blive udtaget til tilsyn. 

3. Kendskab til tilsynets effekt  
• Der skal være kendskab til andelen af tilsyn, hvor vi har konstateret 

regelbrud (træfprocent) 

 

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

 

Elementer i et risikobaseret tilsyn 
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http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104560/sr1516.pdf
http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104560/sr1516.pdf


 

 

Udvælgelse af områder og temaer 

7 

Risikoidentifikation 

Analyse, vurdering og prioritering  

Udvælgelse   



Indsamling af forslag 
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Gruppering af forslag 
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Grupperinger af forslag 

Forslag 
3 

Forslag 
2 

Forslag 
1 



• Udarbejdelse af kvalitativ beskrivelse af området 

• Input fra forslag inddrages 

• Drøftelser i styrelsen 

 

• Inddragelse af viden fra 

• Utilsigtede hændelser (NB! Kun på aggregeret niveau) 

• Tilsynsførende 

• Klagesagsbehandlere 

• Nationale registre  

Kvalificering af forslag 
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• For at arbejde risikobaseret skal man have:  

• Data om behandlingssteder omfattet af tilsynet 

• Kendskab til den gruppe af behandlingssteder, der er 
omfattet af tilsynet 

• Kendskab til det generelle omfang af regelbrud 
 

• Derfor har vi en metode, hvor vi i de første år af tilsynet går 
bredt ud i væsenet 

Udvælgelse af behandlingssteder 
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Kortlægning af normalbillede ”baseline” 
 
 

 
Stikprøver inden for forskellige områder 
og behandlingsstedstyper 
 

 
Risikobaseret udvælgelse 

 
Ud fra udvælgelseskriterier/risiko 
 

 
Stikprøveudvælgelse  
 

Stikprøver og risikoudvælgelse 
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• Hvorfor stikprøver? 

• Alle virksomheder skal have en vis sandsynlighed for at blive 
udtaget til kontrol – præventiv virkning 

• Afdækning af baseline 

• Sammenligningsgrundlag 

 

• Risikobaseret udvælgelse 

• Model under udarbejdelse 

• I første omgang baseret på interne data 

• Samkøring af data til kontrolformål kræver udtrykkelig lovhjemmel 

• Model skal løbende justeres 

Stikprøver og risikoudvælgelse 
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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  

14 



 
 
 

 

SPØRGSMÅL? 
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Autorisation & Analyse 

Anders Welander-Haahr, Sektionsleder 

 

Temaer og risikoområder for tilsynet i 
2019 



• Modtaget 84 forslag 

• Patientforeninger 

• Internt fra styrelsen 

• Styrelsens sagkyndige 

• Andre styrelser 

• Foreninger 

• Kommunerne 

• Sygehusafdelinger 

• Regioner  

• Enkeltpersoner 

Risikoidentifikation 

Gruppering af forslag 

Forslag 
3 

Forslag 
2 

Forslag 
1 
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• Forslag placeret i forhold til overordnet gruppering: 

• Diagnostik og behandling 

• Delegation 

• Dokumentation og teknologi 

• Hygiejne 

• Kommunikation 

• Medicinering 

• Overgange 

• Sårbare patienter 

 

Som sådan ikke nogen store overraskelser 

Analyse, vurdering og prioritering 
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Følgende forslag blev umiddelbart frasorteret 

• Delegation 

• Nye delegationsregler under udarbejdelse 

• Dokumentation og teknologi   

• Arbejdsgruppe om journalføring 

• Medicinering 

• Del af 2017 + 2018 tilsyn 

• Overgange 

• Del af 2017 + 2018 tilsyn 

 

 

Frasortering af grupperinger 
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Diagnostik og behandling, med hvor relevant et underliggende 
fokus på: 

• Det kirurgiske område 

• Sårbare patienter 

 

Hvorfor dette tema? 

• Hurtig og sikker diagnostik er af afgørende betydning for 
patientsikkerheden 

• Vi har i tilsynet hidtil haft fokus på medicinske og psykiatriske 
patienter 

Tema for 2019 
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• Kosmetiske klinikker 

• Præ-hospitale enheder 

• Privathospitaler   

• Sygehuse (somatiske) 

• Jordemoderklinikker/fødeafdelinger 

 

Hvilke behandlingsstedstyper omfattes? 
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• Kiropraktorklinikker 

• Kliniske tandteknikere 

• Statslige institutioner (fængsler/forsvar)  

• Asylcentre 

• Vaccinationsklinikker 

• Bandagister 

 

Hvilke behandlingsstedstyper omfattes? 
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Hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem fortsættes som i 2018, 
men i tæt samarbejde med det nye styrkede tilsyn på 
ældreområdet 

Følgende områder udskydes til senere, formentlig sent i 2019 

• Vagtlægeområdet 

• Sundhedsplejen 

• Private parakliniske klinikker og hele det parakliniske område 

 

Hvilke behandlingsstedstyper omfattes? 
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• Ikke på nuværende tidspunkt fastlagt, men vil blive udvalgt med 
klinikerne i de arbejdsgrupper, som skal udvikle målepunkter 

• Patientforløb, som kunne overvejes er: 
 

• Den medicinske patient i kirurgisk behandling 

• Den kirurgiske kræftpatient 

• Patienter med mave-tarmsygdomme 

• Svangerskabsforløb 

• Traumepatienten 

 

Formål: Gøre det muligt at gå i patientens fodspor 

Patientforløb 
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SPØRGSMÅL? 
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Tilsyn og Rådgivning Øst 

Britta Bjerrum Mortensen Chefkonsulent 

 

Erfaringer med udvikling af 
målepunkter for 2018 



 

1. Rammen og opgaven for udvikling af målepunkter 

2. Processen – og et eksempel 

3. Erfaringerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter 
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• Temaer for 2018 er medicinering og overgange i 
patientforløb 

• Udvalgte typer af behandlingssteder - afdækkende over 
en treårig periode 

 

 

 

 

 

 

Opgaven 
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Eksemplificeret ved patientforløb for patienter med skizofreni 
og samtidig somatisk sygdom samt kronisk sygdom - diabetes: 

• Patienter med psykisk sygdom, skizofreni dør 20 år tidligere 
end baggrundsbefolkningen – kronisk sygdom, mange 
kontakter, risiko for at udvikle somatiske sygdomme 

• Patienter med diabetes – kronisk sygdom, mange kontakter, 
også alvorlig sygdom, stor gruppe af patienter, risiko for at 
udvikle andre sygdomme  

• Megen medicinhåndtering 

• Mange overgange 

 

Medicinering og overgange i patientforløb 

Rammen - temaer 
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Fire grupper: 

1. Patienter med psykiatriske lidelser og samtidig somatisk 
sygdom (sygehuse – psykiatri, retspsyk, 
speciallægepraksis – psykiatri, misbrugscentre, bosteder, 
almen praksis, den kommunale hjemmepleje/sygepleje) 

2. Patienter med kronisk somatisk sygdom (sygehuse, 
almen praksis, apotekervirksomhed, diætistklinikker, 
hjemmesygeplejen) patienter med type 1- og type 2-
diabetes 

3. Genoptræningscentre og (sundhedscentre) 

4. Tandklinikker (tandlægeklinikker og tandplejeklinikker) 

 

 

 

 

 

 

Opgaven 
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Proces 

• Marts 2017 – tema for 2018: Medicinering og overgange i 
patientforløb 

• Marts - april 2017 fastsættelse af typer af behandlingssteder 

• Maj – juni udpegning af eksterne til de fire arbejdsgrupper 

•  54 faglige eksperter og patientrepræsentanter 

• August – nov 2017 afholdes 2 – 4 arbejdsgruppemøder med eksterne 

• Oktober 2017 høring 

• December 2017 offentliggørelse af 12 målepunktssæt 
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Gruppe 1 – patienter med psykisk sygdom og samtidig andre sygdomme 

1. Patienter (over 18år) med skizofreni og samtidig somatisk sygdom 
– psykiatriske sygehuse 

2. Patienter (børn og unge) med psykoser og ADHD – psykiatriske 
sygehuse 

3. Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom – almen 
praksis (patienter i antipsykotisk behandling) 

4. Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom – 
speciallæge praksis psykiatrien (patienter i antipsykotisk 
behandling) 

5. Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom samt 
misbrug på misbrugscentre 

6. Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom på bosteder 

7. Patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom i 
hjemmesygeplejen 
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Gruppe 2 Patienter med kronisk sygdom og samtidig anden sygdom    

1. Patienter med type1- og type 2- diabetes (over 18år) og 
samtidig anden sygdom – somatiske sygehuse 

2. Patienter med type1- og type 2- diabetes i almen praksis 

3. Patienter med type1- og type 2-diabetes i hjemmesygeplejen, 
hjemmeplejen, plejecentre 

4. Patienter i optikervirksomheder 

5. Patienter med type1- og type 2-diabetes i diætistklinikker 

6. Patienter med type 1- og type 2-diabtes i sundhedscentre 
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Gruppe 3genoptræningscentre og 4tandlæge- og tandplejeklinikker   

• Gruppe 3 Patienter i genoptræningscentre 

• Gruppe 4 Patienter i tandlæge og tandplejeklinikker 
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Risikovurdering:  

• Sandsynlighed for, at patientsikkerheden er i fare 

• Konsekvenser for patientens livskvalitet, funktionsevne og mortalitet 

• Patientgruppens omfang 

• Er der tale om en særligt sårbar patientgruppe  

• Aktualitet - fx i forhold til sundhedsvæsenets aktuelle udvikling 

• Relevans i forhold til de af styrelsen udpegede indsatsområder patientvolumen 

 

Reference: lovhjemmel  - faglige anbefalinger 

 

Metode: Kan det væsentlige og risikofyldte måles 

 

Risikoprioritering 
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Tre  sæt: Sygehuse – somatik (1)  og psykiatri (2) 

Et sæt:   Almen praksis 

Et sæt:  Speciallægepraksis - psykiatri 

Et sæt:  Hjemmesygeplejen/hjemmeplejen/plejecentre/akutfunktioner i 

    kommunerne 

Et sæt:  Bosteder 

Et sæt:  Misbrugscentre 

Et sæt:  Genoptræningscentre 

Et sæt:  Tandlæge- og tandplejeklinikker 

Et sæt:  Diætistklinikker 

Et sæt:  Optikervirksomhed 

 

 

 

 

 

 

Målepunktssæt 2018 – 12 i alt 
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• DPSD: Udtræk – risikomediciner og medicinering samt andre 
problemområder  

• Klager: Træk fra klagecenteret - både diciplinærsager og 
styrelsessager (gav ikke yderligere informationer)  

• Forskning/artikler - oversigt  

• Kliniske retningslinjer – en række kliniske retningslinjer  

• Sundhedsaftaler – Politisk og administrativ aftale (referer ikke 
2018)  

• Specialeplanen: Kompetencer - specialiseringsniveau  

• DKKD: Skizofreni-databasen  

• Socialtilsynet:  

 

 

 

Viden om risiko – et eksempel 
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Baggrund for valg af patienter med skizofreni 

  

• Psykisk syge er en udsat gruppe, der har en markant øget risiko for 

sygdom og tidlig død  

• Skizofrenes levetid er reduceret med op til 20 år sammenlignet med 

ikke-skizofrenes levetid  

• Selvmord og ulykker er blandt de hyppigste dødsmåder  

• Forgiftninger med to eller flere slags medicin forekommer hyppigt  

• Mange dør af hjerte- og hjertekarsygdom.  

• Antallet af hjertedødsfald i gruppen falder ikke, som det ses hos den 

øvrige befolkning.  

• Nationale sundhedskampagner har tilsyneladende ingen effekt på 

denne gruppe (Status og baggrund for Survive).  
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Diagnoser/tilstande 

• Skizofreni, bipolar lidelse, suicidaltruede, patienter uden sprog, 
metabolisk syndrom 

• Samtidig somatisk lidelse 

• Manglende fokus, mindre udredning og opfølgende behandling   

• Behandlingsansvar- hvem følger patienten og har ansvaret?   

 

 

6. Risikoprioritering ift. patientsikkerheden  inden 
for psykiatrien (arbejdsgruppens bidrag)  

39 



Overgange 

• overflytning fra psykiatrisk til somatisk afdeling på hospital (tabt 
information, forskelligt fokus, mangel på kontinuitet). 

• overflytning fra somatisk til psykiatrisk afdeling (færdigbehandles ikke på 
somatisk afdeling). 

• overgang til bosted/misbrugscenter  
• har behandlingsstedet tilstrækkelige sundhedsfaglige kompetencer 

• udfordring hvis patienten ikke får/henter medicin. 

• særlige udfordringer omkring suicidaltruede, patienter uden sprog, patienter med lav 
samarbejdsvilje. 

• kommunikation fra sundhedsfaglig til ikke sundhedsfaglig, obs. delegation.  

• for tidlig udskrivelse, idet patientgruppen kan opleves som svære at 
rumme for afdelingerne.  

• overflytning til egen læge (udfordringer omkring opfølgning da 
patientgruppen kan opleves som svære at lave aftaler med).  

6. Centrale risikoområder ift. patientsikkerheden 
inden for psykiatrien (arbejdsgruppen) 
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Hvorfor fokus på overgange 
Overlevering af information og dokumentation, hvor ansvar for  patientens forløb 
eller prøvesvar skifter.  

• Potentielt farlige med tab af leveår og livskvalitet 

     - Risiko for forsinket og forkert behandling, 

• Næststørste UTH-kategori (flere hovedgrupper) 

Målepunkter m. særlig opmærksomhed 

-    Ved retspsykiatriske foranstaltninger (6,7) 

- Delegation af ansvar (9) 

- Opfølgning på medicin (10) 

- Overlevering af ansvar for pt. på sygehuset og ved sektorskift  (13,14, 15,16, 17, 
18,19,20) 

- Opfølgning på prøvesvar (3,20)  
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Hvorfor fokus på medicinering ? 
• Potentielt farlige med tab af leveår og livskvalitet 

     - Især ved samtidig brug af to eller flere lægemidler 

• 1/3 af alle UTHèr vedr. medicinering.  

      - Svigt ved ordination og administration er de hyppigste  

       -eksempler:  Antipsykotika – polyfarmaci; benzodiazepiner – udtrapningsplan;                                                    
Lithium 

• Opioider, overdosering: Der opleves problem med at plejepersonale ikke kan 
gennemskue, at der inden for opioidbehandling er mange typer af lægemidler, fx 
plastre.   

 

Målepunkter m. særlig opmærksomhed: 

- Ordination og opfølgning vedr. antipsykotika, brug af flere antipsykotiske præparater 
samtidig og i kombination med anden medicin, der forlænger QTc intervallet (1,2,3,4) 

- Afhængighedsskabende lægemidler (11) 

- Rammedelegation (9,10) 

- Kontinuitet i medicinering/overgange (10, 13, 16)  
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Patienter/pårørendes oplevelser - LUP psykiatri, 2016 

 

Problemområder: 
• Hver 3. oplever ikke at få klar information om medicinens virkning og evt. 

bivirkninger 
• Hver 3. oplever ikke at blive spurgt til egne erfaringer, eller at have talt om 

fysiske problemer 
• 40 % oplever ikke at blive informeret om livstilens betydning 
• 42% var ikke bekendt med behandlingsplanen 
• 38 % oplever ikke at brugen af tvang var ordentlig/65% i retspsykiatrien 
• 30%-57 % oplever ikke at personalets har håndteret fejl ordentligt 

 

Data nationalt, regionalt,  afdelings- og afsnitsniveau fra ambulatorier, sengeafsnit og 
retspsykiatriske afsnit 

Ikke svar fra svært psykotiske og pt. akut overflyttet til somatisk sygehus 

• Overordnet tilfredshed på 73-92-97%.  

      Ambulante pt. mest positive. Retspsykiatriske pt. mest negative 

• Væsentlig regional variation 

https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-
patientoplevelser-lup/lup-psykiatri 
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Eksterne arbejdsgruppemedlemmer: 

• Lærerigt udtrykkes såvel fra faglige eksperter som patientrepræsentanter 

 

Fremadrettet behov for: 

• Tidligere udpegninger (tid - mulighed) 

• Større klarhed om, hvem man repræsenterer 

• Mindre grupper og målrettede grupper 

• Forventningsafstemning om opgavens omfang 

• Introduktion til opgaven 

• Målepunkter der benyttes over længere tid mhp læring 

 

 

 

Erfaringer fra arbejdsgruppemedlemmer  
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Styrelsen: 

• Har haft stor udbytte af det faglige input og patienterfaringer 

• Drøftelser af: 
• Hvad der er risikofyldt og hvad der giver mening i klinisk praksis at 

udarbejde målepunkter mod 

• Hvad kan der refereres til, som hjemmel for målepunkterne 

 

 

Erfaringer 
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• Tidligere udpegninger – afholde møde med relevante interessenter med at 
fremme relevant udpegninger 

• Mindre og målrettede arbejdsgrupper 

• Opgaven forsøges afgrænset og der udarbejdes forslag til generiske 
målepunkter, og eksterne bidrager til fagspecifikke målepunkter 

Erfaringer benyttes i fremtidig proces 
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Nina Jagd Andersen 

Vidensformidling og Læring 

Læringsindsatser i forbindelse med 
det risikobaserede tilsyn 



Styrelsens strategi for læring 

• Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker at integrere 

læringsperspektivet i en overordnet model for 

styrelsens virksomhed. 

• Styrelsen for Patientsikkerhed opererer med et bredt 

læringsbegreb, der trækker på data fra mange kilder. 

• Synergipotentialet mellem det risikobaserede tilsyn 

og læringsarbejdet skal udnyttes. 

• Interessenter inddrages på strategisk og fagligt 

niveau. 

• Rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser 

bevares sanktionsfrit. 

• Læringsprodukter skal formidles mere segmenteret 

med henblik på, at målgrupperne får de rigtige 

informationer på en formålstjenstlig måde. 
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Læringsindsatser i tre, somme tider overlappende, spor 

Centrale læringsaktiviteter 
inden for en afgrænset 

faglig problematik 

• undervisning 

• artikler 

• pjecer 

• OBS-meddelelser 

• oplæg på konferencer 

 

 

Læring før, under og efter 
tilsynsbesøg 

• brug af målepunkter til 
lokal læring – også hvis 
man ikke får besøg af 
tilsynet 

• dialog under tilsynsbesøg 

• handleplaner og anden 
opfølgning på 
tilsynsrapporter 

• lokale indsatser for at 
dele viden om fx 
forbedrede procedurer 
efter tilsyn 

• erfaringsopsamlinger  

Læring på 
 systemniveau 

• læring i forhold til 
problematikker, som ikke 
kan løses inden for 
rammerne af det enkelte 
behandlingssted eller den 
enkelte organisation, 
men som vedrører mange 
aktører og/eller politiske 
interessenter.  
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Læring i forbindelse med tilsyn 
 

• Før 

 

 

• Under 

 

 

• Efter 

Udarbejdelse af målepunkter inkl. interessentinddragelse 

Informationsmøder 

Artikler og interviews i fagblade 
 

Dialog og sparring 

Information om fx handlingstiltag 

Refleksion 
 
 
 
Lokale læringstiltag  

 

Lommekort 
Interne audits 
Handleplaner 
Procedureændringer 
Kurser 
Kompetenceudvikling 
Erfaringsopsamling (udgives af STPS)  
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Vi betragtede fra starten tilsynet som en lærings-

proces. Ud fra målepunkterne kunne vi på forhånd se, 

at der var mangler i dokumentationen, så vi valgte at 

se tilsynet som en anledning til at få gennemgået 

vores praksis, og så tage fat på at lave forbedringer 

derfra. På den måde har tilsynet været startskuddet til 

en nødvendig læringsproces for hele vores 

organisation.” 

Leder i hjemmeplejen, Thisted Kommune 

” 
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Vi er meget opmærksomme på de mundtlige tilbage-

meldinger, som de tilsynsførende kommer med 

undervejs. De danner grundlag for vores opfølgning på 

tilsynet, og vi skal gerne brede erfaringerne ud, så de 

kan bruges på andre behandlingssteder.” 

Chefkonsulent i Kvalitets- og Innovationsenheden, 

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 

” 
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Observationer fra tilsyn og andre datakilder 

Kalibrering 

Interessentinddragelse 

Læringsindsats 

Effekt 

Proces for læringsindsatser i forbindelse med tilsyn 
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Erfaringsopsamlinger fra tilsynsrækker 
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Er der læringsindsatser, som er særligt relevante i 
forhold til de temaer og behandlingsstedstyper, der 
er udvalgt for 2019? 
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Temaer og behandlingsstedstyper 2019 
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Temaer Behandlingsstedstyper 

Diagnostik og behandling, 
med hvor relevant et 
underliggende fokus på: 
• Det kirurgiske område 
• Sårbare patienter 

• Præ-hospitale enheder 
• Privathospitaler   
• Sygehuse (somatiske) 
• Jordemoderklinikker/   

fødeafdelinger 
• Kiropraktorklinikker 
• Kliniske tandteknikere 
• Statslige institutioner 

(fængsler/forsvar)  
 

• Asylcentre 
• Vaccinationsklinikker 
• Bandagister 
• Hjemmepleje/ 
• hjemmesygepleje/ 
• plejecentre 
 



Opsamling 

58 


