
Opsamling på gruppearbejde ved møde i Strategisk Følgegruppe for 

risikobaseret tilsyn 1. november 2016. 

Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på 
i de fremtidige risikobaserede tilsyn? 
 

Gruppe 1 

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 

Kommunikation ved patientoverdragelse Medicinering i hjemmeplejen Ressourcer vs. opgaver, uklar 
prioritering 

Unødvendige indlæggelser AK-behandling på delegation Hospitals erhvervede 
infektioner 

Kommunikation internt Medicinering i overgange Travlhed – uklar prioritering 

Kommunikation på tværs af sektorer Dokumentation i 
hjemmeplejen 

Sundheds IT (uens systemer, 
usikkert outcome) 

 Håndtering af uth´er i 
hjemmeplejen 

Genindlæggelser (generelt, 
psykiatrien) 

 Manglende sundhedsfaglig 
viden i socialpsykiatrien 

Alternativ behandling hos 
ergoterapeuter 

 Point of care (usikkert udstyr, 
manglende tilsyn) 
Bioanalytiker 

 

 

Eksempler på håndtering af problematikker, som kan danne grundlag for 
virkningsfulde læringsaktiviteter? 
 

E-learning målrettet brugere af point of care 

Udbrede gode historier 

Facilitere øget vidensdeling mellem regioner, afdelinger, kommuner etc. 

 

  



Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på 
i de fremtidige risikobaserede tilsyn? 
 

Gruppe 2 

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 

Når der indføres nye metoder (om 
aftenen, vikarer, farlige situationer, uden 
diagnoser, mellem stolene) 

Socioøkonomiske, sproglige 
og forståelsesmæssige 
barrierer 

Solo-praksisser (ved farlige 
processer) 

Prøvesvar (ansvar, tilgængelighed, 
overblik) 

Håndtering af nye IT-systemer  

Medicinering inkl. FMK (permanent tema) Håndhygiejne  

Sammenhængende nært sundhedsvæsen 
(akutpladser i kommunerne) 

  

Overgange   

Kritiske tidspunkter   

 

Eksempler på håndtering af problematikker, som kan danne grundlag for 
virkningsfulde læringsaktiviteter? 
 
Bruge ressourcer de rigtige steder 

Patientsikkerhedsbegrebet (Hvem beslutter, hvad det er?) (Hvad er patientsikkerhed for patienterne osv.) 

Bruge patienternes viden 

 

  



 

Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på 
i de fremtidige risikobaserede tilsyn? 
 

Gruppe 3 

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 

Særligt sårbare patientgrupper Hygiejne i primærsektoren Brugen af medicinsk udstyr i 
primærsektoren 

Hvor går grænsen for delegation? Større ændringer i 
styresystemer, eksempelvis 
IT-systemer 

Brugen af røntgenudstyr 

Medicineringsfejl Journalføring Vaccination på apoteker (og 
hos andre ikke autoriserede 
sundhedspersoner) 

Sektorovergange Relevansen af dokumentation 
ift. patientsikkerhed 

 

 

Eksempler på håndtering af problematikker, som kan danne grundlag for virkningsfulde læringsaktiviteter? 
 

Udbrede kendskab til workarounds der kan lette udredningen af patientforløb, uden den praktiserende 
læge altid skal udgøre gatekeeper funktion 

”I sikre hænder” kan udbredes yderligere 

Læringsaktiviteter der er learning in doing 

Patientsikkert sygehus 

Målrettet kommunikation/indsats i samarbejde med relevante aktører 

 

  



Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på 
i de fremtidige risikobaserede tilsyn? 
 

Gruppe 4 

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 

Kommunikation/information Medicinhåndtering på private 
botilbud. (Manglende 
registrering af lægehjælp 
(§215a)) 

Strålehygiejne i forhold til 
dosistunge undersøgelser 

Delt behandleransvar Brug af antipsykotisk medicin 
(især ved demens) 

Brug af røntgen i 
tandlægepraksis 

Behandlinger der foregår i patientens 
hjem 

Risikobetonet medicin Private klinikkers 
kompetencer for 
betjeningspersonel 

Akutmodtagelser (FAM) – Ældre patienter Journalføring (manglende 
registrering af materialer, 
implantater) 

Pakkeforløb for patienter 
(dosisbehov, hvem gør hvad) 

Viden om og brug af dokumentation – 
identificere barrierer 

Fejl i behandling f.eks. 
kvælning ved aftrykstagning 
(tandlæger?) 

 

Ambulancer   

Diverse i forbindelse med 
sundhedsplatformen 

  

 

Eksempler på håndtering af problematikker, som kan danne grundlag for 
virkningsfulde læringsaktiviteter? 
 

Borgerinddragelse (survey, fokusgrupper) 

Kompetent brug af hjælpemidler (medicinsk udstyr) – Behov for vejledning og træning 

Sikkerhed fra et patient-/pårørende perspektiv 

Læring af sikre processer 

Tilpasse til målgruppe 

Ensartet skriftligt svar fra tilsyn 

Habits of an improver - Habits-skills-knowledge 

Tryksårsforebyggende madrasser og siddepuder (brugsanvisninger, vejledninger og læringsaktiviteter) 

Dokumentation tilgængelig for alle 

 

  



 

Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på 
i de fremtidige risikobaserede tilsyn? 
 

Gruppe 5 

Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 

Underernæring (overgange) Demente Kig der hvor I ikke kigger 

Bosteder Hele den parakliniske proces Social og handicap (medicin 
og journalisering) 

Den ældre patient (medicinering)  Meningsfuld journalføring 

Indholdsstof og tilsyn ”urimeligt?”   

Adgang til opdaterede patientdata   

Henvisningsprocedurer   

Kommunikation mellem 
behandlingsteams (overgange) 

  

Medicinovergang (fortsat fokus)   

Genoptræningsplaner (overgange)   

Kobling til det der virker i akkreditering   

Emner kan godt fortsætte ud over 2017   

 

Eksempler på håndtering af problematikker, som kan danne grundlag for virkningsfulde læringsaktiviteter? 
 

Synlig kobling til kvalitetsprogram 

Meningsfulde 

Rapporter med anbefalinger 

Kortere rapporter 

 

 


