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Punkt 1.

T
E

Velkomst v/ Direktør Anne-Marie Vangsted

Anne-Marie Vangsted bød velkommen til 2. møde i strategisk følgegruppe samt
gav en status på tilsynet for 2017.
Styrelsen har foretaget nogle organisatoriske ændringer for at tilpasse organisationen til det risikobaserede tilsyn (RBT). Bl.a. udvidet kontor for Vidensformidling og Læring, der tager sig af at koordinere styrelsens læringsaktiviteter.
Dertil er kontor for Sundhedsjura oprettet.
Styrelsen oplyste om det risikobaserede tilsyn, herunder at styrelsen vil undersøge det generelle fejlniveau indenfor alle brancher og behandlingsstedstyper
Styrelsen oplyste om, at den tidligere varslingsfrist ift. de planlagte tilsyn for
nylig er korrigeret fra 4 uger til 6 uger for at imødekomme behovet hos behandlingssteder, der skal have tilsyn.
Til brug for identifikation af behandlingssteder opbygger styrelsen en behandlingsstedsdatabase over alle behandlingssteder i Danmark
Styrelsen udarbejder målepunkter til tilsynet og vil gerne involvere fagprofessionelle, selskaber og patientforeninger i udarbejdelsen. I 2017 har styrelsen
grundet tidspres samarbejdet med styrelsens sagkyndige. Målepunkterne har
været i høring hos interessenter og nogle er udmeldt. Styrelsen har løbende fokus på målepunkterne og retter til, hvis tilsynene viser behov herfor
Styrelsen har fokus på læring og vil interviewe forskellige faggrupper fra behandlingssteder om deres oplevelse af tilsynet. Dertil er Styrelsens tilsyns- og
læringsaktiviteter tæt sammenkoblede og målepunkter skal også ses som læringspunkter. Selvevaluering er også en del af det risikobaserede tilsyn.
Der vil blive udarbejdet læringsrapporter på baggrund af tilsynet.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen har igangsat forskellige tiltag, herunder bl.a. en generel FAQ på
hjemmesiden, fagspecifikke FAQ’er for tandlæger og bosteder samt forskellige
læringstiltag og -aktiviteter. Styrelsen har derudover holdt en række møder med
forskellige aktører, bl.a. infomøder og møder med patientforeninger.
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Status på tilsynet er, at styrelsen i 2017 har gennemført 9 hos fodterapeuter.
Derudover er en række bosteder, plejehjem og tandlæger blevet varslet. Styrelsen har i 2017 indtil videre foretaget 15 reaktive tilsyn.
Punkt 2.

Udvælgelse af temaer og risikoområder for 2018 v/ sektionsleder Anders Welander-Haahr

Der er fem trin i planlægning og eksekvering af tilsynet. Mødet handlede primært om trin 3; kvalificering af temaer og områder. Styrelsen vil efter mødet
endeligt vedtage temaerne for 2018.
Styrelsen har nedsat to interne udvalg; Et fagligt prioriteringsudvalg og en Prioriteringskomité, der skal sikre koordineringen internt i styrelsen. Fagligt prioriteringsudvalg består af interne medlemmer fra styrelsens kontorer og kommer
med faglige oplæg til Prioriteringskomiteen, der fungerer som styregruppe for
det risikobaserede tilsyn. Prioriteringskomitéen består af direktionen og kontorchefer fra relevante kontorer, der er involveret i RBT.
Styrelsen foreslår medicinering og overgange i patientforløb som temaer for
2018. Mange indmeldinger fra både Strategisk Følgegruppe og diverse patientforeninger pegede på disse, dertil kan styrelsen drage erfaring af tilsynene i
2017, da der er sammenhæng med temaerne for 2017.
Styrelsen gjorde opmærksom på, at selv om en række behandlingsstedstyper
har modtaget tilsyn i 2017, så betyder det ikke, at de ikke kan få det året efter.
Under mødet blev gennemført en gruppeproces, hvor deltagerne havde mulighed for at prioritere de foreslåede risikoområder samt komme med argumenter
for og imod valget af disse. Der ud over var der i gruppeprocessen mulighed for
at foreslå alternative temaer og risikoområder. Der var stor tilslutning til de to
overordnede temaer.
Opsamlingen med prioritering og argumenter for og imod kan ses af bilag.
Punkt 3.

Evaluering og kalibrering - udvikling af tilsynene og læring
undervejs v/ projektleder Britta Bjerrum Mortensen

Styrelsens planer for evaluering og kalibrering af tilsyn blev fremlagt.
Strategisk Følgegruppe har til opgave at kvalificere temaer for tilsyn, men skal
også være med til at vurdere resultaterne af tilsynet.
Styrelsen vil se systematisk på, hvordan tilsynene er foregået, både indenfor
behandlingsstedstyper, men også på tværs af målepunkter. Problematikker i
forhold til patientsikkerheden på behandlingsstedstyper vil blive samlet i læringsmateriale, der vil blive gjort tilgængeligt. Læring fra tilsynene er et mål i
sig selv.
Planen er, at resultaterne fra tilsynene i 2017 skal inddrages systematisk i den
fremadrettede prioritering.
Kalibrering af tilsynet er vigtigt for styrelsen – både i forhold til målepunkter
og vurderinger af forhold på behandlingssteder. Målepunkter korrigeres, hvis
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der er uhensigtsmæssigheder heri. Der sker løbende kalibrering mellem styrelsens tilsynsenheder for at sikre ensartethed i tilsynet.
Punkt 4.

Videre proces for det risikobaserede tilsyn v/sektionsleder
Anders Welander-Haahr

Styrelsen orientererede om den videre proces for tilrettelæggelsen af tilsynet i
2018, herunder udarbejdelse af målepunkter og udvælgelseskriterier. Styrelsen
forventer at melde de endelige temaer ud i april, så udarbejdelse af målepunkter
kan sættes i gang og styrelsen i langt højere grad kan få involveret faglige aktører i udarbejdelsen.
Styrelsen håber, at Strategisk Følgegruppe vil komme med forslag til temaer for
2019, samt eventuelle tanker ift. målepunkter. Temaer kan meldes ind via den
tidligere fremsendte formular. Styrelsen arbejder på at lave en elektronisk version, der kan tilgås via styrelsens hjemmeside. Frist for indmelding af temaer
vil blive meldt ud.
Punkt 5.

Næste møde

Næste møde i Strategisk Følgegruppe er den 12. oktober kl. 13-16.
Punkt 6.

Eventuelt

Ingen emner blev taget op under eventuelt.
Punkt 7.

Afslutning

Anne-Marie Vangsted takkede for den aktive deltagelse på mødet og oplyste, at
hvis nogen brænder inde med spørgsmål eller andet, så er man altid velkommen
til at sende en mail til styrelsen.
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