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Overordnede resultater fra 
tilsynsbesøgene i 2017 

Kontorchef Charlotte Hjort 



Kort om tilsynets gennemførelse

8. oktober 2018



• Før

• Udvikling af målepunktssæt, høring, offentliggørelse

• Under

• Indledning med forklaring

• Interview, observation, journalgennemgang

• Afslutning

• Efter

• Rapport, høring, offentliggørelse

Det organisatoriske tilsyn

8. oktober 2018



Medicinhåndtering og prøvesvar

Særligt KOL-patienter og patienter med depression 

Tema i 2017

8. oktober 2018



• Indledende møde med ledelsen

• Selve gennemgangen af behandlingsstedet indebærer:

• Interview om arbejdsgange

• Observation – f.eks. af hygiejne, medicinhåndtering

• Gennemgang af dokumentation i form af instrukser og journaler

• Afsluttende møde med ledelsen

Stor vægt på læring

Det typiske tilsyn

8. oktober 2018



Typisk målepunkt

8. oktober 2018

9: Gennemgang af og interview om instruks for rammedelegation

Tilsynsførende gennemgår instruks for rammedelegation for lægeforbeholdt virksomhedsområde med ledelsen og interviewer 

personalet, om de kender og følger instruksen. Instruksen skal foreligge på de behandlingssteder, hvor personalet udfører 

lægeforbeholdt virksomhed. 

a. Ved gennemgang af instruksen skal følgende fremgå:

at omfang, og håndtering af rammedelegation er patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt

b.      Personalet er interviewet, om de kender og følger instruksen, jf. ovennævnte punkt. 

Referencer:   

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig 

virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ 

nr. 115 af 11. december 2009

Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt

9a. Gennemgang af instruks for rammedelegation. Instruks 

opfylder krav

9b. Interview om instruks for rammedelegation. Personalet 

kender og følger instruksen

Fund og kommentarer: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064


• Vurdering efter tilsyn

• Udsendelse af rapport

• Høring i 3 uger

• Tilføjelse af ”Konklusion efter Høring”

• Offentliggørelse

Rapport – det typiske forløb

8. oktober 2018



• Ingen problemer

• Mindre problemer – henstilling med eller uden handleplan

• Større problemer – påbud

• Kritiske problemer – påbud om virksomhedsindskrænkning/forbud

Kategorier og mulige sanktioner

8. oktober 2018



Resultater
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Bosteder - medicinhåndtering
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Bosteder – journalføring
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26 påbud – 1 forbud 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Botilbuddet xxx:

• at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato.

• at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med 
lovgivningen herom inden den 13. september 2018.

• at sikre udarbejdelse og implementering af tilstrækkelige instrukser 
for patienternes behov for behandling, for sundhedsfaglig 
dokumentation for brug af ikke-lægeordinerede håndkøbsmidler og 
kosttilskud, for samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger og 
for smitsomme sygdomme

Bosteder – Påbud

8. oktober 2018
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Hjemmepleje/hjemmesygepleje –
medicinhåndtering
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Hjemmepleje/hjemmesygepleje -
journalføring
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Sammenligning 
Hjemmepleje/hjemmesygepleje med 
plejecentre - medicinhåndtering
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Sammenligning 
Hjemmepleje/hjemmesygepleje med 
plejecentre - journalføring
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20 påbud – 0 forbud 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Hjemmesygeplejen, xxx 
Kommune:

• at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 13. juli 2018.

• at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med 
lovgivningen herom inden den 27. juli 2018, herunder sikre 
dokumentation af patienternes informerede samtykke og 
samtykkekompetence.

• at sikre udarbejdelse og implementering af instrukser for 
sundhedsfaglig dokumentation, for medicinhåndtering, for brug af ikke 
lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud og for 
samarbejde med de behandlingsansvarlige læger

Hjemmepleje/hjemmesygepleje – Påbud

8. oktober 2018
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Almen praksis
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Almen praksis
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• Bosteder – der er en del problemer med medicinhåndtering, 
journalføring og instrukser

• Hjemmepleje/hjemmesygepleje og plejecentre – problemer 
med medicinhåndtering og journalføring (nye systemer) 

• Akutpladser – generelt fine forhold

• Fysioterapi-området var der meget fine forhold

• Fodterapi-området var der problemer med hygiejne og 
journalføring, men det er rettet op undervejs

Konklusioner

8. oktober 2018



• Almen praksis – generelt fine forhold – helt særlige 
problemstillinger med afhængighedsskabende medicin

• Tandlæger – generelt fine forhold – helt særlige 
problemstillinger med kontrol af rtg.apparatur, 
materialehåndtering

• Sygehuse – somatiske og psykiatriske – fine forhold

Konklusioner

8. oktober 2018



Nina Jagd Andersen

Vidensformidling og Læring

Opmærksomhedspunkter og 
relaterede læringsindsatser



Videndeling på tværs, fremhæve af de gode historier

 Temadage, facilitering af erfaringsudveksling, vidensplatform

Tilsynet lærende frem for kontrollerende 

 Tilsynsuddannelse, refleksionspunkter

Øget fokus på dialog og rådgivning 

 Uddannelsesdage, konferencer, informationsmøder, formidling via faglige 

organisationer, individuel rådgivning af behandlingssteder

Tydelig fælles dagsorden: Bedre patientsikkerhed

 Fokus på værdi for behandlingssteder, sundhedspersoner og patienter

Input fra sidste møde
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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 
o.lign.

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. 

8. oktober 2018



Konklusionerne fra tilsynet underbygger i vid udstrækning eksisterende 
viden om udbredte risici for patientsikkerheden.

Visse temaer går igen på tværs af behandlingssteder:

• Medicin og medicinhåndtering

• Journalføring

• Delegation

• Informeret samtykke

Tværgående opmærksomhedspunkter 
fra tilsyn i 2017 

8. oktober 2018



Afgrænset
• Orientering om methotrexat

• Undervisningsmateriale 

• Pjece om korrekt medicinhåndtering

Tilsyn
• Fokus på medicinhåndtering

• Opfølgning på tværs v. driftsherrer og paraplyorganisationer, fx kurser i 

medicinhåndtering

Systemisk
• Medicin uden Skade: Samarbejde med industri, Lægemiddelstyrelsen, 

apoteker og andre aktører

• Eftersyn af lovgivning vedr. medicinlagre

Medicin og medicinhåndtering

8. oktober 2018



Afgrænset 

• Undervisning

• Værd at vide-ark

Tilsyn

• Fokus på dokumentationspraksis og -systemer

• Fagspecifikke FAQ’er

Systemisk

• Revision af journalføringsbekendtgørelsen

• Dialog med udbydere af omsorgssystemer og med kommuner

Journalføring
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Afgrænset 

• Værd at vide-ark målrettet forskellige behandlingsstedstyper

Tilsyn

• Fokus på særlige forhold på forskellige typer af behandlingssteder

• Fagspecifikke FAQ’er

Systemisk

• Revision af vejledning om brug af medhjælp

Delegation

8. oktober 2018



Afgrænset 

• Værd at vide-ark målrettet forskellige behandlingsstedstyper

Tilsyn

• Fokus på særlige forhold på forskellige typer af behandlingssteder, fx 
habilitet på bosteder og i plejesektor

Systemisk

• Fokus på patienters og pårørendes rolle 
i forhold til egen behandling

• Øget fokus på UTH-rapportering fra 

patienter og pårørende.

Informeret samtykke

8. oktober 2018



Direktør Anne-Marie Vangsted

Evaluering af det Risikobaserede 
Tilsyn



• Formål med spørgeskema 1: At opsamle viden om behandlingsstedernes 
oplevelse med tilsynsbesøgene. Udsendes umiddelbart efter et tilsyn er 
gennemført. 

• Formål med spørgeskema 2: At bidrage med viden om hvorvidt et 
tilsynsbesøg medfører initiativer, der kan øge patientsikkerheden. Udsendes 
4 måneder efter tilsynsbesøget.

• Formål med spørgeskema 3: At bidrage med viden om hvorvidt 
behandlingssteder, der ikke har haft tilsynsbesøg, kender målepunkterne, og 
om de i givet fald har anvendt målepunkterne i deres 
patientsikkerhedsarbejde. Udsendes sidst på året blandt en stikprøve af 
behandlingssteder, der ikke har haft tilsynsbesøg.

Løbende evaluering baseret på 3 
spørgeskemaer

10. oktober 2018



• 126 ud af 161 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 78.

• Datagrundlaget har denne størrelse, da kvartalsrapporten kun anvender besvarelser for 3. 
kvartal.

• Generelt for svarprocenterne gælder det, at de er forbundet med forbehold grundet det  
begrænsede datagrundlag. 

Kvartalsrapport 3. Kvartal 2018 spørgeskema 1

10. oktober 2018



I hvilken grad oplevede I, at tilsynets målepunkter samlet set var 
relevante for jeres behandlingssted?

10. oktober 2018



I hvilken grad oplevede I, at styrelsen optrådte respektfuldt under 
tilsynsbesøget?
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I hvilken grad oplevede I, at den/de tilsynsførende var lyttende 
under tilsynsbesøget?
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I hvilken grad vurderer I, at tilsynsbesøget har bidraget med input 
til forbedringer af patientsikkerheden på jeres behandlingssted?
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I hvilken grad er I alt i alt tilfredse med det aktuelle tilsynsbesøg 
på jeres behandlingssted?
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• ”Jeg har talt med en kollega om besøget og hvad man ellers kunne foretage sig som kunne forbedre 
sikkerheden i praksis. Vi talte bl.a. om muligheden for at styrelsen for patientsikkerhed evt. en gang i 
måneden (eller hvor ofte det var relevant) kunne komme med et "short news" brev for at huske os 
på nogle ændringer. F.eks. husk at phenergan ikke længere er forenlig med kørekort eller lign ting. 
Vi ved godt at der kommer vejledninger som det forventes at vi orienterer os i, men de er lange og 
mange. Så nogle gange kunne det være godt med en kort reminder om de vigtige punkter.” (almen 
praksis)

• ”Generelt set nogle sympatiske tilsynspersoner, der var interesserede i vores opgaveløsning, og ja, 
konstaterede at der var nogle arbejdspunkter, men på en god og respektfuld måde der sikrer at 
tilsynet bliver en læringsproces.” (misbrugscenter)

• Jeg tror det var min fejl at jeg overså et link eller vedhæftet fil om at tilsynet ville koncentrere sig om 
patienter i antipsykotisk medicinsk behandling. Dog ser jeg det som positivt, da vi derved fik efterset 
hele klinikken inden tilsynet. Derimod er der to punkter ved indkaldelsen som kunne være klarere 1) 
vi troende hele klinikkens medarbejdere skulle involveres, hvorfor ingen havde sat patienter eller 
andre arbejdsopgaver til 2) det ville være rart på forkant få navn på tilsynspersonerne” 
(Speciallægepraksis – Psykiatri)

• De tilsynsførende var lydhøre overfor vores overvejelser omkring ressourceforbrug i form af tid og 
miljøpåvirkning. Vi havde en god dialog præget af "sund fornuft” (Tandklinikker (tandlæge- og 
tandplejerklinikker)

Bemærkninger til spørgeskemaet
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• Evalueringerne samles i en samlet årsrapport for 2018 som offentliggøres

• Input fra evalueringerne indgår løbende i styrelsens forbedringsarbejde med målepunkter og 

tilrettelæggelsen af tilsynene og læringsindsatser

Hvordan anvender vi resultaterne i Styrelsen for Patientsikkerhed?
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Strategiarbejdet i Styrelsen for 

patientsikkerhed

Direktør Anne-Marie Vangsted og Kvalitetschef Henrik Kousholt 



• I opdeles i 4 grupper

• Hver gruppe har en gruppeformand

• I vil blive stillet en række spørgsmål, som I bedes drøfte og alle 
input noteres på små kort som hænges på væggen

• I plenum præsenteres resultater

Workshop
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Hvordan skaber vi som Styrelse oplevet 
værdi for jer som interessenter?
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Hvad er særligt vigtigt for jer i forhold til 
Styrelsens arbejde og samarbejdet med jer?
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Hvad kunne I ønske, at Styrelsen gjorde 
anderledes end i dag?
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Hvad skal Styrelsen fortsætte med at gøre? 
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Eventuelt

8. oktober 2018


