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Spørgeskemaundersøgelse af tilsynet i 
2018 og informationsaktiviteter ift. 
tilsynet i 2019 

2. april 2019



v/ Enhedschef Christian Dubois

Præsentation af resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelserne

Foretaget i perioden 1. juni 2018 – 31. januar 2019

2. april 2019



Hvordan er spørgeskemaundersøgelsen 
tilrettelagt? 

2. april 2019

• 2. spørgeskema sendes 

udsendes 4 måneder efter 

tilsynsbesøget

• 3. spørgeskema blev udsendt primo 

november 2018 blandt et udvalg af 

behandlingssteder fra 

behandlingsstedsregistreret, der ikke har haft 

tilsynsbesøg

• 1. spørgeskema sendes ud 

umiddelbart efter tilsynsbesøget 



1. Spørgeskemabesvarelserne giver et billede af 
behandlingsstedernes oplevelse af dialogen med styrelsen

2. Spørgeskemabesvarelserne anvendes til at sikre, at 
tilsynsbesøgene opleves relevante og understøtter læring
hos behandlingsstederne

3. Spørgeskemabesvarelserne anvendes til at sikre at de 
målepunkter, der anvendes som udgangspunkt for tilsynet, er 
relevante for behandlingsstederne

Hvad bruger vi spørgeskemaundersøgelsen 
til? 
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• 509 behandlingssteder har modtaget Spørgeskema 1, 

438 har svaret  Svarprocent på 86 %

• 817 ud af 1156 behandlingssteder har svaret på 

Spørgeskema 3  Svarprocent 71%

Svarprocenter
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Hvad viste spørgeskemaundersøgelsen? 

2. april 2019

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 87 % af 
personalet på landets sygehuse, bosteder og 
andre behandlingssteder i høj eller meget høj 
grad er tilfredse med tilsynsbesøgene.

(I hvilken grad er I alt i alt tilfredse med det 
aktuelle tilsynsbesøg på jeres 
behandlingssted?)



Hvordan var dialogen?

2. april 2019

• 94 % oplevede i høj eller meget 

høj grad, at de tilsynsførende var 

lyttende.

• 96 % oplevede i høj eller meget høj 

grad, at de tilsynsførende var 

respektfulde.

• 80 % var alt i alt tilfredse med den 

dialog, de har haft med de 

tilsynsførende.



Var målepunkterne relevante?
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• 47 % havde i høj eller meget høj grad 

forberedt sig på tilsynet, så de kunne 

leve op til målepunkterne.

• 72 % oplevede i høj eller meget høj 

grad, at de opstillede målepunkter var 

relevante for deres behandlingssted.



I hvilken grad vurderer I, at tilsynsbesøget har bidraget med 
input til forbedringer af patientsikkerheden på jeres 
behandlingssted?

2. april 2019

• 53 % oplevede i høj eller meget 

høj grad, at tilsynet har bidraget 

til at forbedre patientsikkerheden. 

• 31 % oplevede i middel grad, at 

tilsynet har bidraget til 

forbedringer. 



Når målepunkterne bredere ud?
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• 76 % af sundhedspersonalet på de 

behandlingssteder, der ikke blev udvalgt til 

tilsyn, har i høj eller meget høj grad iværksat 

eller planlægger at iværksætte initiativer, der 

forbedrer patientsikkerheden på baggrund af 

målepunkterne. 

• 79 % af sundhedspersonalet på de 

behandlingssteder, der ikke blev udvalgt 

til tilsyn, kendte til målepunkterne. 



v/ Sektionsleder Lone Lind Pedersen og overlæge Jens 
Møller Rasmussen 

Informationsaktiviteter i 
forbindelse med tilsynet i 2019
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Formål:

At introducere det sundhedsfaglige tilsyn og de temaer og 
områder, der er valgt for tilsyn og læring. Herudover 
beskrive hvordan tilsynet kommer til at foregå i praksis. Der 
lægges vægt på åben dialog mellem deltagerne og 
Styrelsen for Patientsikkerhed.

Informationsmøder
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Målgruppe:

• Behandlingssteder, patientforeninger, 
interesseorganisationer, kommuner og regioner samt 
organisationer med fokus på de områder, som er udvalgt 
til det sundhedsfaglige tilsyn.

• Informationsmøder afholdes løbende og efter ønske fra 
patientforeninger, interesseorganisationer, kommuner og 
regioner.

Informationsmøder

2. april 2019



• Bandagistområdet

• Vaccinationsområdet

• Føde- og jordemoderklinikker

• Kiropraktorområdet

• Kliniske tandteknikerområde

• Præhospitalsområdet

• Sygehuse – Kirurgi

• Asylcentre

• Fængsler og arresthuse

Læs mere om de enkelte områder på styrelsens hjemmeside.

Møder 2019
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https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/informationsmoeder/


• 2 timers møde

• Styrelsen lægger vægt på plads til spørgsmål og dialog

• Kort indledning om styrelsen og overordnet om tilsyn med 
organisationer (Ledelsesrepræsentant for området)

• Lidt om læring og kobling mellem tilsyn og læring (Projektleder 
eller fagområdeansvarlig)

• Dernæst og med stor vægt på: Hvordan foregår tilsynet i 
praksis (Tilsynsførende)  

• Erfaringerne er gode

Selve informationsmødet
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Ved ønske om informationsmøde, skal der rettes henvendelse til 
den relevante e-mailadresse:

• stps@stps.dk
For landsdækkende organisationer

• trnord@stps.dk
For organisationer beliggende i Region Nord- og Midtjylland

• trsyd@stps.dk
For organisationer beliggende i Region Syd

• trost@stps.dk
For organisationer beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland

2. april 2019
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• Arbejdet blev skudt i gang april 2018

• Afdækning af feltet: 
• Hvordan er området organiseret?

• Hvor? Hvor mange?

• Lovmæssigt grundlag for sundhedsydelser til asylansøgere

• Identifikation af interessenter og møder med disse (august 
2018)

• Nedsættelse af faglig arbejdsgruppe (interne og eksterne)

• Arbejdsgruppemøder (sept. og okt. 2018)

• Intern og ekstern høring (nov.-dec. 2018 – jan. 2019)

• Endeligt MP-sæt færdigt og offentliggjort ultimo febr. 2019

Udvikling af målepunkter 
(Case: Asylområdet)
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Udgangspunktet er et antal generiske målepunkter – som 
indholdsmæssigt er ens på tværs af områder, men tilpasses den 
konkret kontekst f.eks.:

• formelle krav til journalføring

• krav til informeret samtykke

• krav til behandling med afhængighedsskabende lægemidler

Suppleres med et antal faglige målepunkter, der er 
sektorspecifikke f.eks.:

• forebyggende sundhedsydelser til børn og unge asylansøgere

• videregivelse af oplysninger mellem asylcentre

Udvikling af målepunkter
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• Vagtlægeordninger

• Det parakliniske område

• Sundhedsplejen

• E-health

På disse områder er man startet samarbejdet om tilblivelse af 
målepunkter. 

Målepunktssæt under udarbejdelse 
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Tilsynet i 2020

v/ Enhedschef Charlotte Hjort 
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• Gennemført tilsyn på alle større typer af behandlingssteder

• Udarbejdet 8 erfaringsopsamlingsrapporter for tilsyn i 2017

• Er ved at opgøre resultater fra 2018

• Løbende udviklet modeller for interessentinddragelse i 
målepunktsarbejdet

Status for de første tre år

2. april 2019



• Meget godt sundhedsfagligt arbejde

• Engagerede sundhedsprofessionelle

• Medicinhåndtering og journalføring mangelfuld på bosteder

• Hygiejne og journalføring mangelfuld hos fodterapeuter

• Journalføring mangelfuld på det kommunale område

• Afhængighedsskabende medicin i strid med vejledning i almen 
praksis

Væsentligste fund

2. april 2019



• gennemføre ca. 10% af de sundhedsfaglige behandlingssteder 
i det danske sundhedsvæsen hvert år ved udgående eller 
administrative tilsyn 

• have en lærende tilgang og løbende vurdere, hvorvidt der er 
brug for en læringsindsats inden en tilsynsindsats

• arbejde med patientforløb

• genbruge målepunkter og opbygge en målepunktsbank

• involvere interessenter i udvikling af fagligt specifikke 
målepunkter

• opfange problemstillinger løbende og være i stand til hurtigt at 
gennemføre en fokuseret tilsynsindsats

Principper for tilsyn 2020 (1)
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• inddrage behandlingsstedstyper, som beskæftiger nye 
autorisationsgrupper

• inddrage behandlingsstedstyper vi endnu ikke har afdækket

• inddrage behandlingsstedstyper med fortsatte problemer med 
patientsikkerheden

• evaluere tidligere tilsyns effekt

Principper for tilsyn 2020 (2)
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Konkrete områder i foreløbig plan (1)

2. april 2019

Typer af behandlingssteder

Almen praksis

Apoteker med behandlingsfarmaceuter - NY

Bosteder

Ergoterapeuter - ergoterapeutklinikker

Fodterapeuter

Kommunale område –
hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem/sygeplejeklinikker/akutpladser

Kosmetiske behandlere



Konkrete områder i foreløbig plan (2)

2. april 2019

Typer af behandlingssteder

Osteopatklinikker - NY

Privathospitaler

Privatpraktiserende speciallæger

Stikprøve af alle tidligere

Smerteklinikker

Somatiske sygehuse – ortopæd.kirurgiske, radiologiske og parakliniske afd.

Tandlægeklinikker



v/ Direktør Anne-Marie Vangsted & sektionsleder 
Anders Welander-Haahr

Hvor langt er vi nået i forhold til 
tilsynet?
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• Ikke alle behandlingssteder er registreret, herunder

• Offentlige sygehuse

• Præhospitale enheder

• Kommunale behandlingssteder

• Manglende opdatering af registrering på baggrund af lovændringen 

den 1. juli 2018 samt indførslen af ældretilsynet

• Mange behandlingssteder er registreret med enhedstypen ”Anden 

sundhedsinstitution”

Status på behandlingsstedsregisteret
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Status på registeret, pr. 11. marts 2019
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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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• Kosmetiske behandlingssteder

• Private lægelige behandlingssteder

• Plejehjem

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-
risikobaserede-tilsyn/erfaringsopsamlinger/

Behandlingsstedstyper, som vi inden 2017 
gik tilsyn med 

2. april 2019

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/erfaringsopsamlinger/


2017 2018 2019

Almen praksis Almen praksis Asylcentre

Fodterapiklinikker Genoptræningsområdet Bandagistklinikker

Fysioterapiklinikker Hjemmesygepleje/hjemmepleje/sygeplejeklinikk
er/plejehjem

E-health

Hjemmesygepleje/hjemmepleje/sygeplejeklinikk
er/plejehjem

Diætistområdet Fængsler/forsvar

Kosmetiske behandlingssteder Kosmetiske behandlingssteder Hjemmesygepleje/hjemmepleje/sygeplejeklinikk
er/plejehjem

Sygehuse Misbrugscentre Føde- og jordemoderområdet

Sociale tilbud (bosteder) Optikerklinikker Kiropraktorklinikker

Tandlægeklinikker Sociale tilbud (bosteder) Klinisk tandteknikklinikker

Speciallægepraksis (dermatologi og reumatologi) Kosmetiske behandlingssteder

Speciallægepraksis (psykiatri) Misbrugscentre

Sygehuse (Parakliniske klinikker)

Tandlægeklinikker Præhospitale enheder

Tandplejerklinikker Sociale tilbud (bosteder)

(Sundhedspleje)

Sygehuse

Vaccinationsklinikker

(Vagtlægeordninger)

Hvor har vi været - kortlægning af baseline
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• Fokus på de behandlingsstedstyper, hvor kortlægningen har 
identificeret problemer

• Fastholde tilsyn med en behandlingsstedstype over en årrække

• Stikprøver indenfor behandlingsstedstyper, der har klaret sig 
fint

• Behandlingsstedstyper kan skifte år til år

• Behandlingsstedstyper, hvor der er udvalgt særlige 
indsatsområder

Hvad betyder erfaringerne for den 
fremadrettede udvælgelse?
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• Hvorfor stikprøver?

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

• Afdækning af normalbilledet

• 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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• Gøres allerede med de reaktive tilsyn

• Datavarehus ikke fuldt på plads => ikke 
muligt at dykke ned i data

• Men qua kortlægningen af de forskellige 
behandlingsstedstyper har vi nu et bedre 
billede af hvilke behandlingsstedstyper, hvor 
der identificeres problemer for 
patientsikkerheden

Risikobaseret udvælgelse – hvor langt er vi?
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Fokus på de behandlingsstedstyper, hvor vi ved, der er 
problemer med patientsikkerheden

• Erfaringer fra tidligere tilsyn med private behandlingssteder, 
plejehjem, kosmetiske behandlere og sundhedsfaglige tilsyn i 
2017-2019

Styrket fokus på patientperspektivet
• Vi skal udvikle og afprøve tilsynsmetoder med patienten som 

omdrejningspunkt

Fokus på udvikling af målepunkter
• Vi skal udvikle vores model for udarbejdelse af målepunkter 

Hvor er vi på vej hen? (1)
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Lovændring i forhold til ledelsens ansvar (per 1. juli 2019)

Sundhedslovens § 3 a 

»§ 3 a. Regionsråd, kommunalbestyrelser og private 
virksomheder skal organisere deres behandlingssteder på en 
sådan måde, at sundhedspersoner, jf. § 6, er i stand til at 
varetage deres opgaver fagligt forsvarligt og overholde de pligter, 
som følger af lovgivningen.«

Hvor er vi på vej hen? (2)

2. april 2019



Forslag til lovændring i forhold til krav om instrukser

I sundhedslovens § 3a indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Regionsråd, kommunalbestyrelser og private virksomheder skal 
sikre, at deres ansatte sundhedspersoner, jf. § 6, er i besiddelse af de 
sproglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udøve den stilling, 
som vedkommende ansættes i.

Stk. 3. Regionsråd, kommunalbestyrelser og private virksomheder skal 
sikre, at der på de enkelte behandlingssteder i relevant og nødvendigt 
omfang udarbejdes instrukser, som understøtter patientsikkerheden.

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om 
omfang, indhold og tilgængelighed af de instrukser, der er nævnt i stk. 3.«

Hvor er vi på vej hen? (3)
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Eventuelt

Næste møde er d. 7. oktober 2019
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