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v/ Specialkonsulent Claudia Ranneries 

Risikobaseret udvælgelse af 
behandlingssteder blandt almen 
praksis, plejehjem og bosteder
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• Folketingets beslutning i 2016 

• omlægge sin hidtidige tilsynsform til et risikobaseret tilsyn

• anvende ressourcerne der, hvor risikoen for patientsikkerheden er 
størst

• Opbygning af behandlingsstedsregisteret

• Kortlægning af normalbilledet

Baggrund
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• Udvikle en datastøttet indeksmodel for følgende tre områder:
• Almen praksis

• Bosteder 

• Plejehjem 

• Forskningsprojekt 

• Baseres på data for 2017 og 2018 

Projekt – Risikobaseret udvælgelse af 
behandlingssteder til organisationstilsyn
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Hidtidige udvælgelse af behandlingssteder til tilsyn

2017

Stikprøver

Reaktive

2018

Stikprøver

Reaktive
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Behandlingssted Score

X 100

Y 95

Z 90

R 90

T 89
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P 8
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L 5
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• Afholdt workshops med interne fagområdeansvarlige

• Afholdt workshops med eksterne interessenter

17. september – almen praksis

19. september – plejehjem

20. september – bosteder

Afdækning af parametre
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• Gennemgå afdækkede parametre

• Ansøge om data 

• Analysere data

• Udvikle modellen

• Teste modellen

Kommende aktiviteter i projektet
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Spørgsmål



v/ Enhedschef Charlotte Hjort 

Erfaringsopsamlingerne for 2018
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Medicinering og overgange – med særligt fokus på 
diabetes og skizofreni (sårbare patienter)
• Almen praksis

• Bosteder

• Genoptræningscentre

• Hjemmesygepleje, hjemmepleje, plejecentre og akutfunktioner

• Klinisk diætist funktioner

• Misbrugscentre

• Optikervirksomhed

• Psykiatriske sygehuse - børn og unge

• Psykiatriske sygehuse - voksne

• Somatiske sygehuse

• Speciallægepraksis

• Tandklinikker

Tema og områder i 2018
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https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/713902881EA44B238F1D1F5733B838C8.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/EA574E2972104A759B22B1C421CBECDF.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/303A2031F3434D5D816211C3D6050AC5.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/F3442CCDCDFC4C51A9073E74DB1465B1.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/57BD8921CDA04AF7850E8B34CCE70856.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/2617624A160843CB9994E1357358FA1C.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/56FAFC7C770B41D195AB91D0821C9540.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/DBE07AE5AC13415197DE7EB0B29BA283.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/0F02CE6D609B4D59A2BFA372E9FFB0CF.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/94376D3DD7AA446AB7A6A71D06998D2E.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/CCCDDC8F50664B29A567D3A2F7C80A1C.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/~/media/8D40FF78B8D04BE89E67F48F27C9A252.ashx
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Bosteder
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Der sker forbedringer generelt

Planlagte tilsyn med resultat kategori 2 el. 3: 

• 2017: 27%

• 2018: 19%

Der er fortsat mange med større og kritiske problemer

• Instrukser

• Medicinhåndtering

• Journalføring



Mange med større problemer: 27% (både planlagte og reaktive)

Medicinhåndtering

• Uoverensstemmelser mellem medicinliste og antal 
ophældte tabletter

• Manglende opdatering af medicinliste

Journalføring

• Manglende evne til at dele vigtige informationer – både 
skrive og læse

• Vurdering af aktuelle og potentielle problemer

Særligt problem: Hvem må skrive hvad i journalerne?

Hjemmesygepleje/hjemmepleje
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Mange med større og kritiske problemer

Forhold omkring afrusning

- lægelig us. før start af afrusning

- udredning og behandlingsplan for alkohol

Misbrugscentre
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Ang. bosteder er der i stikprøverne sammenlignet med 2017 
færre, der har større eller kritiske problemer – d.v.s. at der 
formentlig er sket læring generelt. Vi er i gang med at se, om der 
er samme tendens på andre områder.

Behandlingssteder slippes ikke, før der er sket forbedringer 
svarende til kategori 0 eller 1.

STPS fortsætter tilsynsindsats på områder, hvor der er mange 
større og kritiske problemer.

Konklusion
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Spørgsmål



v/ Direktør Anne-Marie Vangsted

Orientering om evaluering af det 
sundhedsfaglige tilsyn
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Evalueringen i 2020
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Spørgsmål
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v/ Sektionsleder Anders Welander-Haahr 

Strategisk Følgegruppes rolle
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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 sundhedsfaglige tilsyn. 

Strategisk følgegruppes opgaver 
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1. Hvordan er møderne i gruppen blevet opfattet?

2. Hvordan ser medlemmerne selv deres rolle i gruppen?

3. Hvordan kan gruppen bedst inddrages i udviklingen af 
tilsynet?

4. Hvordan kan gruppen bedst inddrages i hvilke områder, som 
styrelsen skal iværksætte tilsyns- og læringsaktiviteter i 
forhold til?

Spørgsmål
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Eventuelt

Næste møde er d. 24 marts 2020
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