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Velkomst v/ Direktør Anne-Marie Vangsted
Referat:
Anne-Marie bød velkommen til 6. møde i Strategisk Følgegruppe. Styrelsen har siden d. 1 juli 2018 gået et Ældretilsyn
med servicelovens §§83-87, hvilket også er risikobaseret, og i
den forbindelse har det risikobaserede tilsyn ændret navn til
det sundhedsfaglige tilsyn.

Punkt 2.

Evaluering af tilsynet i 2018 og informationsaktiviteter
ift. tilsynet i 2019
Sagsfremstilling:
Styrelsen for Patientsikkerhed igangsatte i juli 2018 spørgeskemaundersøgelser, der har til formål at undersøge behandlingsstedernes tilfredshed med tilsynet og kendskab til målepunkterne. Styrelsen præsenterer resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne i 3.-4. kvartal af 2018. Derudover orienterer styrelsen om igangværende informationsaktiviteter i forbindelse med tilsynet i 2019.
Form: Oplæg med mulighed for spørgsmål
2.1 Præsentation af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne v/ Enhedschef Christian Dubois
Referat:
Styrelsen berettede, at vi siden d. 1. juli 2018 har sendt spørgeskemaer til behandlingsstederne, der har fået tilsyn. Spørgeskema 1 sendes ud kort efter tilsynsbesøget og spørgeskema 2 sendes ca. fire måneder efter tilsynsbesøget. Spørgeskema 3 sendes ud én gang årligt til en stikprøve af de behandlingssteder, der ikke har fået tilsyn. Stikprøven udvælges
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blandt de behandlingsstedstyper, der har været udvalgt til tilsyn.
Generelt for resultaterne fra spørgeskemaerne gælder, at de er
forbundet med en vis usikkerhed grundet datagrundlagets forholdsvis begrænsede størrelse. I forlængelse heraf, bliver resultaterne fra spørgeskema 2 ikke præsenteret, da datagrundlaget aktuelt er for lille. Med en svarprocent på 86% viser
spørgeskema 1, at 87% af behandlingsstederne var tilfredse
med tilsynsbesøgene og 94% oplevede, at de tilsynsførende
var lyttende. Spørgeskema 3 har en svarprocent på 71% og
heraf havde 79% af behandlingsstederne kendskab til målepunkterne, mens 76% havde i høj grad eller meget høj grad
iværksat eller planlægger at iværksætte initiativer, der forbedrer patientsikkerheden.
Som en del af spørgeskemaerne har behandlingsstederne mulighed for at give kvalitative besvarelser til spørgsmålene,
hvilke styrelsen løbende anvender til at forbedre både tilsynsbesøgene og læringsindsatserne.
På styrelsens hjemmeside vil den samlede rapport fra spørgeskemaundersøgelserne blive uploadet efter mødet. Her vil det
være muligt at se resultaterne fordelt på behandlingsstedstyper.
2.2 Informationsaktiviteter i forbindelse med tilsynet i
2019 v/ Sektionsleder Lone Lind
Referat:
Formålet med informationsmøderne er at introducere til tilsynet og hvordan tilsynet foregår i praksis, herunder præsentation af målepunkter og refleksionspunkter. Styrelsen lægger
vægt på, at det er et lærende tilsyn og er i åben dialog med
deltagerne. Vores erfaring er, at det både er ledere og medarbejdere, der deltager på møderne. På nuværende tidspunkt har
vi afholdt møder på områderne: bandagist, vaccination, kiropraktor, kliniske tandtekniker, præhospital, føde-og jordemoderklinikker, sygehuse – kirurgi. I april påbegyndes møder
vedr. asylcentre og fængsler og arresthuse. Ved behov for informationsmåder kan styrelsen kontaktes på:
- For landsdækkende organisationer: stps@stps.dk
- For organisationer beliggende i Region Nord- og
Midtjylland: trnord@stps.dk
- For organisationer beliggende i Region Syd:
trsyd@stps.dk
- For organisationer beliggende i Region Hovedstaden
og Region Sjælland: trost@stps.dk
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Arbejdet med udvikling af målepunkter på asylområdet påbegyndtes i april 2018. Før målepunkterne er udviklet, har der
været et stort forudgående arbejde med at afdække området,
identificere relevante interessenter samt nedsætte en faglig arbejdsgruppe med det formål at udvikle målepunkterne. Målepunkterne udarbejdes med en række generiske målepunkter
og fagspecifikke målepunkter.
Efter oplægget blev følgende drøftet:
- Involvering af eksterne i de faglige arbejdsgrupper og løbende kontakt til interessenter ift. at involvere alle de relevante parter i arbejdet med målepunkter. Det er højt
prioriteret i STPS.
- Fordeling af antal tilsyn blandt behandlingsstedstyper,
herunder at styrelsen samlet set skal gå tilsyn med 10%
af behandlingsstederne. Inden for en behandlingsstedstype kan styrelsen dog godt gå tilsyn på mere end 10% af
stederne.
Punkt 3.

Tilsynet i 2020 – v/ Enhedschef Charlotte Hjort
Sagsfremstilling:
Styrelsen er i gang med at planlægge tilsynet i 2020 og vil i
den forbindelse præsentere de overordnede principper, der vil
ligge til grund for udvælgelse af behandlingsstedstyper og risikoområder, som vil være i fokus i tilsynet i 2020.
Form: Oplæg med mulighed for spørgsmål
Referat:
Styrelsen har de første tre år gået tilsyn på alle større behandlingsstedstyper registreret i Behandlingsstedsregistret. På
baggrund af tilsynene i 2017, blev der udarbejdet erfaringsopsamlinger og vi er pt. ved at udarbejde opsamlingerne for
2018. Derudover har vi løbende forbedret modellen, som vi
anvender til at udvikle målepunktssættene.
Overordnet set ser det rigtig godt ud på behandlingsstederne.
Flertallet møder os med nysgerrighed og vi har en god dialog
under tilsynsbesøget.
Principperne for 2020 indebærer bl.a., at vi løbende vil vurdere, om der er behov for en læringsindsats inden en tilsynsindsats og opbygge en målepunktsbank, således at vi i højere
grad kan gøre brug af eksisterende målepunkter. Derudover
vil vi fortsat arbejde med at have patienten i fokus. Eksempelvis har vi et igangværende projekt med fokus på methotrexat, hvor vi følger patientforløb på tværs af behandlingssteder, der har været i kontakt med patienterne.
Områderne, der vil være i fokus i 2020, er en foreløbig plan
og der kan derfor fortsat ske ændringer. Vi vil bl.a. fortsætte
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tilsynsindsatsen på de områder, hvor der fortsat er problemer
med patientsikkerheden. Derudover, vil vi trække en stikprøve blandt behandlingsstedstyper, der tidligere har fået tilsyn for at se, hvordan det er gået.
Efter oplægget blev følgende drøftet:
- Fokus på overgange mellem behandlingssteder, fx hospitaler, plejehjem og almen praksis og styrelsens indsats
med fokus på methotrexat. Styrelsen afprøver forskellige
modeller for at afdække problemer i overgange.
- Fordelingen af udgående og administrative tilsyn og
hvornår styrelsen gør brug af de forskellige typer af tilsyn. I årsrapporten opgøres bl.a. antallet af tilsyn for
2018.
- Lovgivning vedr. tvang ved somatisk behandling, herunder fokus på dette ved tilsynsbesøgene. Styrelsen er ikke
påbegyndt tilsyn med fokus på dette, men modtager vi en
bekymringshenvendelse vedr. dette, vil der selvfølgelig
blive handlet på det.
Kaffepause
Punkt 4.

Hvor langt er vi nået i forhold til tilsynet? v/ Sektionsleder
Anders Welander-Haahr og direktør Anne-Marie Vangsted
Sagsfremstilling:
Styrelsen giver en status på:
 Registrering af behandlingssteder
 Hvilke behandlingsstedstyper, der hidtil har været udvalgt til tilsyn
 Arbejdet med udvælgelse af behandlingssteder til tilsyn
Derudover orienterer styrelsen om lovændring ift. tilsynets fokus på ledelsens ansvar og ønsker, at Strategisk Følgegruppe
drøfter, hvordan styrelsen bedst muligt kan gå tilsyn med dette
område.
Form: Oplæg med efterfølgende drøftelser i plenum
Referat:
Styrelsen gav status på registreringer af behandlingssteder i
Behandlingsstedsregistret. Der er fortsat behandlingssteder, der
mangler at blive registreret og registreringer, der mangler at
blive opdateret ift. behandling på adressen, ydelser efter servicelovens §§83-87 og enhedstype, samt afregistrering af lægevagter, der hører under regionerne. Med registrering af behandlingssteder følger et årligt gebyr og størrelsen af dette gebyr vil
blive evalueret i forbindelse med den samlede evaluering af tilsynet. Der er pt. registreret 16.552 behandlingssteder.
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Udover at give et overblik og kendskab til alle behandlingssteder i Danmark, anvendes Behandlingsstedsregistret også til udvælgelse af steder, der skal have tilsyn. Den primære udvælgelse af behandlingssteder foregår ved en tilfældig stikprøve.
Stikprøven anvendes til at få et kendskab til behandlingsstederne og til sammenligningsgrundlag med en risikobaseret model for udvælgelse af behandlingssteder, hvilken vi er fortsat
ved at udvikle. Modellen vil bl.a. basere sig på kendskabet til
behandlingsstederne, som vi opbygget de seneste.
Fremadrettet vil tilsynet fortsætte med at have fokus på de steder, hvor der er påvist problemer med patientsikkerheden samt
et styrket fokus på patientperspektivet. Derudover vil vi fortsat
have et stort fokus på at udvikle målepunkter, der afspejler den
kliniske hverdag og skaber værdi for behandlingsstederne. Den
1. juli træder en ny lovgivning vedr. ledelsens ansvar i kraft og
i forlængelse heraf vil styrelsen undersøge, hvordan vi på bedste vis kan føre tilsyn med dette.
Efter oplægget blev følgende drøftet:
- Indberetning af UTH’er fra patienter og pårørende. Patienter eller pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser på
styrelsens hjemmeside: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
- Effektmål for tilsynene og de enkelte behandlingsstedstyper, herunder udfordringer ved at aflede effekten af tilsynsbesøgene på patientsikkerheden.
- Behov for nem adgang og overblik over de mange udviklede målepunktssæt samt orientering om, at det på hvert
målepunktssæt vil fremgå, hvilke typer af behandlingssteder, det omfatter.
Punkt 5.

Afslutning og eventuelt v/ Direktør Anne-Marie Vangsted
Næste møde i Strategisk Følgegruppe er d. 7. oktober 2019 kl.
13:00 – 15:00.
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