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KOMMISSORIUM 

for arbejdsgrupper for udarbejdelse af målepunkter for risikobase-

rede organisatoriske tilsyn 2019 ved Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Formål 

Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, der 

skal danne afsæt for risikobaserede organisatoriske tilsyn, som skal 

gennemføres i 2019.  

 

Baggrund 

Med baggrund i sundhedsloven gennemfører Styrelsen for Patientsik-

kerhed tilsyn med udvalgte behandlingssteder. Det gør vi dels ud fra en 

løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikker-

heden, dels som led i afdækning af nye områders risikoprofil. Tilsynene 

gennemføres i henhold til et sæt målepunkter, som er en samling af 

krav baseret på lovgivningen og patientsikkerhedsmæssige forhold mål-

rettet en bestemt type af behandlingssted.  

I samarbejde med Den Strategiske Følgegruppe vælger styrelsen hvert 

år et eller flere temaer og risikoområder i lyset af en risikovurdering 

samt vælger, hvilke typer af behandlingssteder der skal have planlagte 

tilsyn det pågældende år. Der vil derfor hvert år skulle udvikles nye må-

lepunkter målrettet de risikoområder og temaer samt typer af behand-

lingssteder, som er valgt.  

 

Temaer for 2019 er: 

Diagnostik og behandling med fokus på 

- Det kirurgiske område 

- Sårbare patienter 

 

Der vil i 2019 være tre brede arbejdsgrupper indenfor områderne: 

- Somatiske sygehuse og privathospitaler – med fokus på det ki-

rurgiske område 

o Patientforløb: organkirurgisk behandling 

- Jordemoderklinikker/fødeafdelinger 

o Patientforløb: et svangre- og fødselsforløb/sectio 

- Det præhospitale område 

o Patientforløb: fra visitation til sikker aflevering 

 



 Side 2 

Derudover vil der være en særlig arbejdsgruppe for tandteknikere, hvor-

til der også vil være ske udpegninger. 

Desuden vil der være en række snævre arbejdsgrupper indenfor en 

række specifikke områder og områder som fortsætter uændret fra tidli-

gere år. De seks områder er: 

- Vaccinationsklinikker 

- Kiropraktorer 

- Asylcentre 

- Statslige institutioner (fængsler) 

- Statslige institutioner (forsvar) 

- Bandagister 

 

Arbejdsgruppernes opgave og ansvar: 

Arbejdsgruppernes opgave er at udfærdige et forslag til et sæt af måle-

punkter, der  

 lever op til kravene om at være relevante for de typer af behand-

lingssteder, som indgår i de konkrete patientforløb 

 bygger på bedst mulig viden om risikoen for patienternes sikker-

hed og følger de valgte temaer for 2019, så vidt det er muligt 

 tager afsæt i gældende lovgivning, retningslinjer og anbefalinger 

på området  

 kvalificerer forslag til udvælgelsesmetoder og informationsind-

sats, herunder både informationsmøder og læringsaktiviteter i 

øvrigt 

De eksternt udpegede arbejdsgruppemedlemmers opgave er i den for-

bindelse at: 

 yde faglig og organisatorisk rådgivning til Styrelsen for Patient-

sikkerhed  

 yde rådgivning om patienter og pårørendes erfaringer og viden, 

der har betydning for den pågældende patientgruppes sikkerhed 

 yde rådgivning om udvælgelseskriterier af behandlingssteder 

 yde rådgivning om mulige læringsaktiviteter 

 deltage og bidrage ved to fastsatte arbejdsgruppemøder  

 deltage i mailbaseret kvalificering af målepunktssæt, herunder 

afklaring af faglige problemstillinger 

 evt. deltage i undervisning af de tilsynsførende en dag i januar 

2019 
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Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der endeligt godkender målepunk-

ter og læringsaktiviteter m.v.  

 

 

Arbejdsgruppens sammensætning:  

Arbejdsgrupperne består af eksterne deltagere udpeget af relevante 

faglige selskaber/sammenslutninger og relevante patientforeninger samt 

af interne medarbejdere med viden og erfaring med risikobaseret tilsyn.  

Generelt består alle arbejdsgrupper af følgende interne medarbejdere 

fra Styrelsen for Patientsikkerhed: 

 En erfaren sundhedsfaglig tilsynsførende, som er nationalt fag-

områdeansvarlig 

 En projektleder 

 Yderligere 1- 2 sundhedsfaglige medarbejdere med viden om ri-

sikobaseret tilsyn samt om det faglige område 

Derudover består arbejdsgrupperne af repræsentanter udpeget af en 

række faglige selskaber og organisationer herunder patientorganisatio-

ner.  

Følgende faglige selskaber og organisationer anmodes om at udpege 

repræsentanter til arbejdsgrupperne.  Styrelsen for Patientsikkerhed 

anmoder om, at der i udpegningen lægges vægt på, at arbejdsgruppe-

medlemmerne har relevant faglig, organisatorisk og/eller samlede pati-

enterfaringer inden for det konkrete område. 

 

Arbejdsgruppe 1 

Somatiske hospitaler og privathospitaler - med fokus på det kirur-

giske område 

 Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), 3 repræsentanter 

o 2 repræsentanter fra organkirurgisk speciale  

o 1 repræsentant for gastroenterologisk speciale 

 Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), 2 repræsentanter  

 Danske Regioner, 1 repræsentant  

 Sundhedsstyrelsen, 1 repræsentant 

 Danske Patienter, 2 patientrepræsentanter 

 

Arbejdsgruppe 2 



 Side 4 

Jordemoderklinikker/fødeafdelinger 

 Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), 2 repræsentanter 

o 1 repræsentant for Dansk selskab for Obstetrik og Gy-

nækologi 

o 1 repræsentant for Dansk Føtalt medicinsk Selskab  

 Jordemoderforeningen, 2 repræsentanter 

o 1 repræsentant for fødeområdet 

o 1 repræsentant for det forebyggende område (jorde-

moderklinikker) 

 Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), 1 repræsentant  

 Danske Regioner, 1 repræsentant  

 Sundhedsstyrelsen, 1 repræsentant 

 Danske Patienter, 2 patientrepræsentanter 

 

Arbejdsgruppe 3 

Det præhospitale område 

 Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), 2 repræsentanter 

o 2 repræsentanter fra det anæstesiologiske speciale 

o 1 repræsentant fra akutafdelinger  

 Dansk Sygepleje Selskab (DASYS), 2 repræsentanter  

 Danske Regioner, 1 repræsentant  

 FOA, 1 repræsentant for ambulancebehandle-

re/paramedicinere 

 Sundhedsstyrelsen, 1 repræsentant 

 Danske Patienter, 2 patientrepræsentanter 

 

Arbejdsgruppe 4 

Kliniske tandteknikere 

 Landsforeningen for Kliniske Tandteknikere, 2 repræsentanter 

 Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandtek-

nikere ved Tandlægeskolen i Århus, 1 repræsentant 

 Danske Regioner, 1 repræsentant 

 KL, 1 repræsentant 

 Sundhedsstyrelsen, 1 repræsentant 

 Danske Patienter, 2 patientrepræsentanter 
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Styrelsen for Patientsikkerhed supplerer ved behov sammensætningen 

af arbejdsgrupperne. 

 

Tidsplan 

Der planlægges to arbejdsgruppemøder i hver arbejdsgruppe. Møderne 

afholdes i København og vil som udgangspunkt være heldagsmøder (kl. 

10-15):  

1. møde i uge 24 - 26. Drøftelse af 1. udkast til målepunkter. 

2. møde i uge 33 - 35. Drøftelse af 2. udkast til målepunkter.  

 

Derudover vil der efter høringen være behov for at inddrage arbejds-

gruppen pr. mailkorrespondance.  

De specifikke datoer fremgår af de enkelte udpegningsbreve.  

 

Høring 

Styrelsen for Patientsikkerhed sender udkast til målepunkterne i offentlig 

høring via høringsportalen. Den offentlige høring forventes at finde sted 

i oktober måned 2018. 

 

 


