
1. November 2016 

Strategisk følgegruppe 
for risikobaseret tilsyn 



• Rådgiver Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at 
kvalificere udvælgelsen af risiko-områder for tilsyns- og 
læringsaktiviteter. 

• Medvirker til at vurdere resultaterne af de iværksatte tilsyn 
og læringsaktiviteter i forbindelse med det risikobaserede 
tilsyn.  

Strategisk følgegruppe - Formål 
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• at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til 
udvælgelse og kvalificering af risikoområder for tilsyns- og 
læringsaktiviteter i takt med, at mulighederne for at 
identificere risikoområder via en systematisk brug af data 
bliver mulig.  

• at bidrage til evaluering af tilsyns- og læringsaktiviteter 
med henblik på tilrettelæggelse af fremtidige aktiviteter.  

• at yde anden rådgivning, som kan have relevans for at 
opnå ønskede resultater med det risikobaserede tilsyn.  

 

Strategisk følgegruppe - Opgaver 
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Hvordan har vi grebet det an? 

Risikobaseret tilsyn 
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• Føre risikobaseret tilsyn med sundhedsvæsenet og den 
sundhedsfaglige virksomhed 

• Formidle viden og læring som understøtter et sikkert og 
lærende sundhedsvæsen  

• Hvor mange? 

• 260.000 autoriserede sundhedspersoner 

• 11.000 behandlingssteder 

• Kapacitet: 

• 10% af behandlingsstederne/år 

• Finanslovsmidler til individtilsynet 

 

Opgaver i det risikobaserede tilsyn 
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Model for valg af områder til  
det risikobaserede tilsyn 

  

Trin 1 Trin 3 Trin 4 

    
      

Risiko-
analysering, 
vurdering og 
prioritering 

 

Udvælgelse 
af områder 

 

Risiko- 
identifikation 

 

Følgegruppe 
validerer 
områder 

Konkrete 
tilsyns-
planer 

Rapportering 
og effekt-

måling 

Implemen-
tering af 

tilsynsplaner 

Trin 5 

Output: 
risikobruttoliste 

Output: 
Prioriterede 
risikoområder 

Output: 
Præsentation 
af udkast til 
områder 

Output: 
Valgte 
områder 
 

Output: 
Faglige mål og pct. 
mål for produktivitet 
Kommunikation med 
regelefterlevelse som 
sigte 

Output: 
Implemen-
tering af 
tilsynsplaner 

    

Output:  
Løbende 
opfølgning og 
justering af 
tilsynsplan 

Trin 2 

Tidligere identificerede risici (inkl. vurderinger, mål og resultater af indsats) 
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Programmets 6 projekter 

Projekt 1. Analysemotor – Etablering af IT-understøttelse til registrering af behandlingssteder og 
gennemførelse af risikobaseret tilsyn 

Projekt 2. Organisation, ressourcer og kompetencer 

Projekt 3. Analysemotor – analytisk set-up til identifikation af risikoområder 

Projekt 4. Koncept for gennemførelse af risikobaseret tilsyn 

Projekt 5. Koncept for gennemførelse af risikobaseret tilsyn i 2017 

Projekt 6. Læring og ekstern kommunikation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Behandlingsstedsdatabasen 

16. januar 2017 



• Hvad siger loven (L184, §213c, stk 1 og 2)? 
• Sygehusenheder, klinikker, praksis, plejecentre, plejehjem, 

bosteder, sundheds- eller genoptræningscentre og andre 
behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udøver behandling, 
skal lade sig registrere hos de centrale sundhedsmyndigheder 

• STPS fastsætter nærmere regler om registrering herunder 
regler om nærmere afgrænsning af de behandlingssteder, der 
skal lade sig registrere, og at registrering skal ske elektronisk 

• §213 d 
• Styrelsen for patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr hos de 

behandlingssteder, der er registreret til dækning af styrelsens 
udgifter til registreringsordning og tilsynet 

Identifikation af behandlingssteder –
Behandlingsstedsdatabasen  
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• Navn og adresse på behandlingssted  

• Behandlingsstedskategori (Kategori 1-5 jvf. lovgivning) 

• Behandlingsstedstype (eksempelvis almen praksis, plejehjem, 
fysioterapi) 

• Lægeligt speciale (hovedspeciale for afdelingen/klinikken)  

• Organisatorisk tilhørsforhold (Hvis behandlingssted 
organisatorisk hører under overordnet organisation 
eksempelvis et sygehus/region, en forvaltning/kommune 

• CVR nr. 

• P-nummer 

 

Hvilke oplysninger skal vi bruge? 
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Indberetning af data 

Behandlings-
stedsdatabasen 

Regioners behandlingssteder opdateres 
via den eksisterende SOR adgang 

Behandlingssteder uden SOR-adgang 
opdateres via Selvregistrerings-portal 

SOR registrering 

SOR registrering 

SOR 



• Bekendtgørelse 

• Dialog med de enkelte fagorganisationer om hvordan 
løsningen bedst muligt implementeres 

Intromøder 
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Temaer og tilsynsområder 2017 
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• Erfaringsgrundlag i Styrelsen for Patientsikkerhed 
• Klager 

• Bekymringshenvendelser 

• Overordnede konklusioner fra Dansk PatientSikkerheds 
Database 

• Ordinationsovervågningsprogrammet 

• Tilsynsførendes erfaringer  

 

 

 

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

• Mange kontakter til forskellige dele af sundhedsvæsnet 

• Megen medicinhåndtering 

• Mange prøvesvar 

 

Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb 

Temaer 



• Sygehuse 

• Almen praksis, herunder regionale klinikker 

• Sundhedsforhold i hjemmeplejen 

• Akuttilbud i kommunerne 

• Bosteder 

• Tandlæger 

• Fysioterapeuter 

• Fodterapeuter 

 

 

 

 

 

 

Områder 
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• Før tilsyn  

• Under tilsyn 

• Efter tilsyn 

Læring 
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• Udvikling af målepunkter 

• Inddragelse af sagkyndige på udvalgte områder  

• Inddragelse af sagkyndige i særligt komplicerede tilsyn 

• Inddragelse i læringsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inddragelse af interessenter 
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• Opsamling efter de ca. 10 første tilsyn på hvert område 

• Løbende kalibrering mellem de tilsynsførende på hvert 
område 

• Evaluering i forbindelse med opgørelse af resultater 

 

Evaluering 
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Fremtidens læring 
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• Både lærings-og tilsynsaktiviteter har til formål at ændre 
sundhedspersoners adfærd 

• Forskel i metoder, men vigtigt med synergi. 

Læringsaktiviteter 
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• Ny måde at arbejde med 

læring på. 

• Synergi ml. tilsyn og 

læringsarbejdet 

• Interessentinddragelse på 

flere niveauer. 

• Målrettet kommunikation 

Styrelsen for Patientsikkerheds arbejde 
med læring 
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Hvorfor skal vi se på epikriser-- igen? 

• Verden forandrer sig -- patienter ikke færdigbehandlede når de 
udskrives 

• Elektroniske journaler  copypaste 

• Find Holger 

• Ansvar 

• Vejledning fra 2007 opdateres? 

Epikrise workshop 22. november 2016 
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Målrettet og 
tilgængeligt 
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• Temadag –selvmord  

• AK- behandling ved operation eller ved overgang til egen 
læge 

• Insulin ved operation 

• ECT 

• Methotrexat medicineringsfejl 

• Uens regler for tilsyn mellem afdelinger på sygehus 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler  
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Temaer for det risikobaserede tilsyn 
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• I er inddelt i 5 grupper placeret rundt omkring i lokalet 

• Der ligger små farvede kort, tusser og hæftemasse i hver 
gruppe 

• En gruppeleder vil initiere processen 

• Der er udvalgt en repræsentant fra hver gruppe, som 
afslutningsvis præsenterer resultater 

Gruppearbejde 
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• Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for patientsikkerhed bør 

kigge nærmere på i de fremtidige risikobaserede tilsyn? 

• Der nedskrives en problematik per kort, som ophænges på 

væggen. Husk at det skal være klart hvem problematikken berører.  

• Hvilke problematikker mener i udgør den største 

patientsikkerhedsmæssige risiko? Prioriteres fra 1-3 

• Eksempler på håndtering af problematikker, som kan danne grundlag 

for virkningsfulde læringsaktiviteter? 

Spørgsmål for gruppearbejde 
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• Bente Bjerre 

• Annie S. Nørgaard 

• Mette Tuborg Heydenreich 

• Helle Susanne Pedersen  

• Ulla Garbøl 

• Lillian Bondo 

• Gitte Marie Henriksen 

• Henriette Lipczak 

• Lars Holsaae 

 

• Jens Kjær-Rasmussen   

• Helle Brinch Nielsen 

• Britt Wendelboe 

• Gritt Husum Basse 

• Torben Steen Schønwald 

• Per Michael Larsen 

• Kim Lyngby Mikkelsen 

• Torben Kajberg 

• Anja Petersen  

Grupper 

Gruppe 1 Gruppe 2 
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• Dorthe Juul Lorenz  

• Anne Hagen Nielsen 

• Merete Hermann 

• John Dræby Kristiansen 

• Tania Pedersen 

• Tina Christensen 

• Erik Frandsen 

• Lars Midtby 

• Ninna Uhrlund  

 

• Christian von Plessen 

• Karen Marie Myrdorff 

• Henrik Frostholm  

• Elise Hammer 

• Kim Rasmussen 

• Charlotte Graungaard Falkvard 

• Sten Svensson 

• Anna Wilroth 

 

Grupper 

Gruppe 3 Gruppe 4 
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• Linea Ohm Søndergaard  

• Mette Thoms 

• Tamara Elisabeth Steiner 

• Gurli Petersen 

• Michael Graatang 

• Mie Lauwersen 

• Birgitte Vølund 

• Bent Wulff Jakobsen 

Grupper 

Gruppe 5 
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Afslutning 
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• Møder i Strategisk følgegruppe 

• Forslag til temaer for det risikobaserede tilsyn 

• Inddragelse af eksterne sagkyndige 

• Kvalificerer tilsynsmålepunkter 

• Kvalificerer læringsaktiviteter 

• Medvirker ved udvalgte tilsyn  

Løbende input til risikoområder 



Indsamling af forslag til  
temaer for Det risikobaserede tilsyn 
 
Skabelon udsendes efter mødet. 
 
Første deadline 13. januar 2017 



Tak for idag 
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