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1. Vurdering

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 9. april 2021 et reaktivt tilsynsbesøg på Gynækologisk Ob-
stetrisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital for at vurdere patientsikkerheden med fokus på fødeområdet. 
Tilsynet fandt sted som opfølgning på presseomtale samt det forhold, at Arbejdstilsynet den 23. december 
2020 havde udstedt et påbud til Fødemodtagelsen og Fødegangen på hospitalet. Tilsynet omfattede Føde-
modtagelsen, Fødegangen og Svangre Barsel afsnit. 

Tilsynet belyste opfyldelsen af relevante målepunkter for fødeområdet og inddrog de patientsikkerhedsmæs-
sige forhold, som fremgik af rapport fra Arbejdstilsynets tilsyn den 2. november 2020. Tilsynet havde endvi-
dere fokus på de områder, hvor styrelsen januar 2019 havde identificeret mangler ved et tilsyn, der omfat-
tede de samme behandlingsafsnit på Herlev og Gentofte Hospital, og som ligeledes blev gennemført for at 
belyse patientsikkerheden. Styrelsen identificerede på daværende tidspunkt mindre problemer af betydning 
for patientsikkerheden og lukkede sagen efter modtagelse af en handleplan, som tilfredsstillende redegjorde 
for, hvorledes ledelsen havde fulgt op henstillingerne. Målepunkterne beskrives i afsnit 5.

Vurderingen af patientsikkerheden hviler på observation, interview af ledelser og personale samt gennem-
gang af instrukser og journaler. Metode og forløb fremgår af afsnit 2.

Ved det aktuelle tilsyn konstaterede vi, at den lokale instruks vedrørende delegation af lægeforbeholdt virk-
somhed er mangelfuld. Instruksen omfatter ikke de delegerede opgaver vedr. mindre operative procedurer, 
som varetages af andre end læger. Den mangelfulde instruks indebærer en risiko for, at personalet ikke ud-
fører den korrekte behandling. 

Behandlingsstedet levede i øvrigt op til målepunkterne. Manglerne, der blev påvist ved styrelsens tilsyn i 
2019, blev således ikke genfundet ved nærværende tilsyn, ligesom vi ikke gjorde fund, der bekræfter proble-
mer med patientsikkerheden på de områder, som fremgår af Arbejdstilsynets rapport. 

Konklusion efter partshøring

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke modtaget bemærkninger i partshøringsperioden. Vi afslutter 
hermed tilsynet.

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter gennemgang af forholdene på behandlingsstedet vurderet, at 
behandlingsstedet falder i kategorien:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
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Det fremgik ved tilsynet at afdelingsledelsen siden tilsynet i 2019, vedvarende har haft fokus på patientsik-
kerheden og arbejdet på at imødegå de bemandingsmæssige udfordringer på jordemoderområdet, herunder 
sikret en omfattende introduktion og supervision af nyuddannede og nyansatte jordemødre, styrket beman-
dingen af andre faggrupper på fødeområdet, ændret procedurer og gennemført opgaveglidning. Det blev 
oplyst, at nye jordemødre rekrutteres to gange om året direkte efter afsluttet eksamen og at det sker i kon-
kurrence med øvrige fødesteder, på grund af en generel mangel på jordemødre. 
   
Vi fandt, at føde- og barselsområdet gennemgående fremstod struktureret og velorganiseret med gode pro-
cedurer og overgange i patientforløb og med en høj grad af systematik i patientbehandlingen på de tre be-
handlingsafsnit. Journalnotaterne var forståelige, overskuelige og systematiske og sikrede et overblik over 
fødselsforløbet, fra kvinden kommer i aktiv fødsel til hun udskrives til eget hjem eller overflyttes til anden af-
deling.

Fundene giver anledning til, at styrelsen samlet vurderer, at der er tale om mindre problemer af betydning 
for patientsikkerheden. 

Sammenfatning af fund

Ved tilsynets gennemførsel er påvist følgende fund af betydning for patientsikkerheden:
 Der føres ikke systematisk tilsyn med udførelsen af lægeforbeholdte opgaver karakteriseret som 

mindre operative opgaver herunder nedlæggelse af sonder, anlæggelse af kateter og procedurer 
med gennembrud af hud.

 Der mangler instruks for delegation af de lægeforbeholdte opgaver, karakteriseret som mindre 
operative opgaver.

 Instruksen ”Bemyndigelse til jordemødre (delegeret)” er mangelfuld vedr. dosering af de oplistede 
lægemidler. Det fremgår ikke systematisk, hvor mange gange under fødslen de angivne doser her-
under af morfin og triazolam til smertelindring, må gives. 

Uddybende beskrivelse af fund kan ses i oversigten: Fund ved tilsynet

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:
 Behandlingsstedet skal sikre, at der er taget stilling til brugen af ramme delegationer (målepunkt 3)
 Behandlingsstedet skal sikre, at der ligger fyldestgørende instrukser for rammedelegation for læge-

forbeholdt virksomhed (målepunkt 4).

Styrelsen forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående henstilling på baggrund af de anvisnin-
ger, der blev givet ved tilsynet.
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2. Begrundelse for tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede at et reaktivt tilsyn på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev og 
Gentofte Hospital var nødvendigt for at belyse patientsikkerheden på fødeområdet.

Beslutningen om at gennemføre tilsynet blev truffet som følge af presseomtale samt orientering fra Arbejds-
tilsynet, der den 23. december 2020 havde udstedt følgende påbud: ”Virksomheden påbydes at sikre at ar-
bejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer jordemødre-
nes sikkerhed eller sundhed på kort eller langt sigt på Fødemodtagelsen og Fødegangen på Herlev Hospi-
tal”.

Tilsynet blev gennemført med det formål at vurdere patientsikkerheden i varetagelsen af fødende på Gy-
nækolog/Obstetrisk afdeling, herunder at belyse om gældende krav og instrukser for føde-jordemoderområ-
det er opfyldt. Der blev som led i tilsynet fokuseret på at belyse de mulige patientsikkerhedsmæssige proble-
mer, som fremgik af tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, november 2020 samt belyse om der i praksis er fulgt 
op på de fund, som Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterede ved et reaktivt tilsyn d. 22. januar 2019:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport fra besøg den 22. januar 2019, beskriver mangler af betydning 
for patientsikkerheden på nedenstående områder. Styrelsen vurderer, at der samlet er identificeret ”mindre 
problemer af betydning for patientsikkerheden”:

 Instrukser
 Journalføring, herunder overholdelse af de formelle krav, dokumentation af informeret samtykke og 

indikation for undersøgelse og behandling
 Opfølgning på medicin ved indlæggelse og udskrivelse 
 Information ved overflytning til andet afsnit og ved udskrivelsen  

Arbejdstilsynets tilsynsrapport fra besøg den 2. november 2020, peger på mulige patientsikkerhedsmæssige 
problemer på flg. områder:

 Oplæring af nyansatte jordemødre
 Overflytning af fødende i aktiv fødsel fra Fødemodtagelsen til Fødegangen
 Tilrettelæggelse og udførelse af jordemødrenes arbejde, herunder overholdelse af retningslinjer og 

algoritmer vedr. håndtering af medicin, dokumentation i journalen, vestimulation efter vandafgang 
samt observation og kontrol af de fødende

Metode og forløb

Behandlingsstedet blev varslet den 24. marts. Program for tilsynet blev afsendt den 30. marts. Tilsynet fandt 
sted den 9. april og omfattede Fødemodtagelsen, Fødegangen og Svangre-Barselafsnit 101 og 102.

Målepunkter
Som grundlag for vurdering af patientsikkerheden blev styrelsen generiske målepunkter fra 2020 tilpasset, 
så de havde samme fokus som målepunkterne, der var blevet anvendt ved styrelsens planlagte tilsyn på 
føde- og jordemoderområdet i 2019. Målepunkterne fremgår af afsnit 5 Bilag.
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Tilsynsbesøget

Som grundlag for vurdering af patientsikkerheden ved tilsynet blev der gennemført følgende møder og inter-
view:

 Indledende møde med sygehusledelsen, afdelingsledelsen og repræsentanter fra de berørte afsnit. 
 Interview af afdelingsledelsen med deltagelse af den ledende overlæge, ledende chefjordemoder, 

ledende oversygeplejerske og overlæge i det obstetriske område.
 Fælles interview af afsnitsledelserne på Fødegang og Fødemodtagelse med deltagelse af ledende 

chefjordemoder, kvalitetsjordemoder og to overlæger i det obstetriske område.
 Interview af afsnitsledelsen på Svangre- og Barselsgang med deltagelse af vicechefjordemoder og 

den afsnitsansvarlige overlæge.
 Interview af personale på Fødemodtagelse med deltagelse af to jordemødre og en social-og sund-

hedsassistent samt fire læger, herunder en yngre læge i introduktionsstilling og en yngre læge i ho-
veduddannelsesstilling med forvagtsfunktion samt en speciallæge/overlæge med bagvagtsfunktion. 
Personalet havde været ansat i afdelingen mellem et og 6 år.

 Interview af personale på Fødegang med deltagelse af en speciallæge med bagvagtsfunktion, to 
jordmødre samt en social – og sundhedsassistent. Personalet har været ansat i afdelingen mellem 
to og ti år. 

 Interview af personale på Svangre- og Barselsafsnit med deltagelse af en speciallæge med bag-
vagtsfunktion, en koordinerende jordemoder, en almindelig jordemoder samt to sygeplejersker. Per-
sonalet havde været ansat i afdelingen mellem to og fem år.

 Afsluttende møde med umiddelbar feedback med deltagelse af ledelser og personale som beskre-
vet i afsnit 4

Ved tilsynet indgik flg. skriftlige materiale:
 Oplysninger om faktuelle forhold vedr. organisering, ledelse og bemanding, som fremgår af afsnit 4.
 Instrukser  
 Journaler, der belyste forløb hos de seneste indlagte fødende, valgt ud fra specifikke kriterier.  

Der blev gennemgået i alt 10 journaler sammen med det kliniske personale. Tre journaler på fødemodtagel-
sen, fire journaler på fødegangen og tre journaler på svangre- og barselsafsnittet. Journalerne omhandlede 
flg. fødselsforløb:

 Normalt forløb for mor og barn
 Forløb for mor og barn tilknyttet teamet for særlige behov 
 Svært kompliceret fødselsforløb (underkropsfødsel)
 Moderat kompliceret fødselsforløb (mor i medicinsk behandling)
 Forløb hvor akut sectio er gennemført på grund af påvirket barn i fødselsforløbet      
 Forløb hvor kvinden overflyttes i aktiv fødsel

Relevante instrukser på flg. områder indgik som vurderingsgrundlag og blev drøftet med ledelsen og perso-
nalet ved behov: 

 Visitationsregler, herunder vedr. fødende som i forløbet visiteres til andet fødested
 Indledende vurderinger herunder triagering
 Håndtering af gravide med høj risiko for obstetriske komplikationer
 Den ukomplicerede fødsel og den komplicerede fødsel
 Sectio (beredskab og koordination af det akutte og det planlagte sectio)
 Udskrivning til eget hjem og overflytning af mor/nyfødte til andet afsnit, afdeling og fødested
 Introduktion af personalet, herunder vikarer som udfører sundhedsfaglig behandling 
 Rammedelegation
 Journalføring
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 Arbejdstilrettelæggelse

Efter tilsynet modtog styrelsen oplysninger vedr. overflytninger i fødselsforløbet. Oplysninger fremgår af 
afsnit 4.
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3. Fund 

Fund fra tilsynsbesøg den 9.april 2021

Der henvises til afsnit efter skema for supplerende oplysninger fremkommet ved interview. 

 Organisering af behandlingsstedet.

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt

Fund og kommentarer

1: Interview om organi-
sering, ansvars- og 
kompetenceforhold

X

2: Interview om vareta-
gelsen af de sund-
hedsfaglige opgaver

X

3: Interview om instruk-
tion og tilsyn ved be-
nyttelse af medhjælp 
(delegation af læge-
forbeholdt virksom-
hed)

X Ledelsen fører tilsyn med personalets ordination 
af medicin i henhold til instruks, men fører ikke 
tilsyn med varetagelsen af øvrige delegerede 
procedurer jf. målepunkt 4. 

4: Gennemgang af in-
strukser for ramme-
delegation (delega-
tion af lægeforbeholdt 
virksomhed)

X Instruks for delegation af lægeforbeholdte opga-
ver manglede fokus på delegation vedr. mindre 
operative procedurer som nedlæggelse af son-
der og katetre samt ved gennembrud af hud, fx 
anlæggelse af PVK. 

Instruks ” ”Bemyndigelse til jordemødre (delege-
ret)” er ikke fyldestgørende. Dosis, herunder den 
maksimale dosis, er ikke angivet for morfika og 
relaksantia. 
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5: Journalgennemgang 
om formelle krav til 
journalføring

X

6:

  

Interview om journal-
føring

X

7: Interview om triage-
ring

X     

8: Interview og journal-
gennemgang om ind-
ledende vurdering

X

 Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt

Fund og kommentarer

9: Journalgennemgang af 
den sygeplejefaglige vur-
dering af patientens aktu-
elle og potentielle proble-
mer samt plan for pleje og 
behandling

X

10: Interview om opfølgning 
på tidligere visitation af 
sårbare patienter ved 
fødslen

X

11: Interview om medicin-
håndtering

X
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12: Interview og journalgen-
nemgang af informeret 
samtykke til behandling

X

13: Journalgennemgang ved-
rørende overlevering af 
oplysninger ved overflyt-
ning mellem afsnit,  afde-
linger eller sygehuse

X

14: Interview om overlevering 
af oplysninger ved over-
flytning mellem afsnit,  af-
delinger eller sygehuse

X

15: Journalgennemgang med 
henblik på udskrivelse

      X

16: Interview om procedurer 
for hygiejne

X

Øvrige forhold

Målepunkt Ingen fund Fund Fund og kommentarer

17: X

Supplerende oplysninger fremkommet ved interview

Oplysningerne er fremkommet ved det indledende møde samt ved efterfølgende interview af afdelingsledel-
sen og respektive afsnitsledelser på Fødemodtagelsen, Fødegangen samt Svangre – og barselsnittet samt 
efterfølgende interview af personale læger, jordemødre og plejepersonale på de enkelte afsnit.

Indledende møde og interview af ledelserne vedr. målepunkt 1: Interview om organisering, ansvars- 
og kompetenceforhold og målepunkt 2: Interview om varetagelsen af de sundhedsfaglige opgaver.

Det blev indledningsvist oplyst, at på grund af de store uforudsigelige udsving i fødselstallet veksler 
arbejdsbelastningen meget og det er ikke muligt altid muligt at tage højde for den periodevise høje 
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arbejdsbelastning i planlægningen af vagterne, som yderligere vanskeliggøres af manglen på jordemødre.
Der var søgt 15 nye jordemødre med opstart den 1. februar. Der blev ansat 10. Der mangler aktuelt 12 
fuldtidsansatte og 47% af jordemødrene har under 5 års anciennitet.

Efter styrelsens tilsyn i januar 2019 er der blevet arbejdet systematisk på at forbedre forholdene med særligt 
fokus på patientsikkerheden og arbejdsbelastningen på fødeområdet. Som led heri har det været et 
indsatsområde at styrke kompetencerne og skabe klarhed over opgaver og ansvar med henblik på, at 
personalet kender deres rolle og handlemuligheder som grundlag for varetagelsen af sikre fødsler. 
Endvidere har der været arbejdet på at sikre klare procedurer for håndtering af spidsbelastninger. Personale
fra Fødemodtagelse, Fødegang og Svangre barselsafsnit er blevet inddraget i arbejdet.
Spidsbelastninger kan i særlige, definerede situationer medføre at den fødende i forløbet visiteres til andet 
fødested.    

Det blev oplyst, at medio 2021 flytter afdelingen til nye lokaliteter, hvor de fysiske rammer muliggør, at mod-
tagelse af fødende og gravide adskilles, så det behandlingsmæssige fokusspecifikt kan rettes mod: 
modtagelse og vurdering af gravide, der ikke er i fødsel henholdsvis er i aktiv fødsel

Flg. supplerende oplysninger fremkom: 
 Siden 2019 er bemandingssituationen blandt jordemødre blevet bedre
 Der er gennemført en regional samarbejdsaftale mellem region Hovedstadens fire fødeafdelinger 

vedr. planlagte overflytninger af gravide med en ukompliceret graviditet som ikke er i aktiv fødsel til 
fødsel på anden fødeafdeling end den oprindeligt planlagte. Dette har omfattet omtrent 35 fødsler pr 
måned.

 Der rekrutteres nyuddannede jordemødre til afdelingen to gange om året. For at give de nyuddan-
nede den bedst mulige start i afdelingen, er der et omfattende introduktionsprogram ”Onboarding” 
som systematisk anvendes. 

 Siden november 2019 har man ikke anvendt vikarer for jordemødre.
 Der er ansat 30% flere social-og sundhedsassistenter og etableret partnerskabssamarbejde mellem 

jordemoder og social-og sundhedsassistenter siden 2019. 
 Der er service-assistenter i alle vagter på Fødegangen. Mellem fødslerne varetager de oprydning og 

opfyldning.
 Der er ansat endnu en koordinerende jordemoder, så der nu er to koordinerende jordemødre i alle 

vagter på Fødegangen, samt en koordinerende jordemoder på Fødemodtagelsen i dagvagt
 Alle jordemødre på barselsafsnittet er ansat i 80-20 ordning, så de er 80% på barselsafsnit og 20% 

på Fødegang. Få jordemødre er undtaget og er fast tilknyttet barselsafsnittet.
 Der er etableret et tæt samarbejde mellem de koordinerende jordemødre på Fødemodtagelse og 

Fødegang, der sikrer hyppig ”Time-Out” ved belastningssituationer
 Der monitoreres løbende på obstetriske data, herunder akutte kejsersnit, hvor den nationale kvali-

tetsstandard overholdes og perinatal audit gennemføres systematisk.  

Supplerende oplysninger fremkommet ved interview af personalet om varetagelsen af de sundheds-
faglige opgaver.

Flg. fremgik:
 Jordemødrene oplever at blive relevant introduceret til arbejdsgangene, og at deres kompetencer bliver 

vedligeholdt.
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 Der er stor fokus på, at de faglige retningslinjer følges og på at sikre patientsikkerheden bedst muligt i 
forløbet. 

 Instrukserne vedr. triagering på Fødemodtagelse og Fødegang anvendes i praksis. 
 Personalet oplever, at der er klarhed over arbejdsgangene ved kapacitetsudfordringer.
 Der opleves stor hjælpsomhed blandt kolleger med bistand på tværs af fødemodtagelse, Fødegang og 

Svangre-barselsafsnit, når arbejdspresset er højt. Jordemødre med funktioner blandt andet i barselsaf-
snittet bidrager således med fødslerne, når arbejdsbelastningen er høj.

 På Fødegangen er der etableret en makkerpar ordning mellem en jordemoder og en social-og sund-
hedsassistent for at sikre kontinuiteten, så denne fungerer i praksis. Social-og sundhedsassistenten bi-
står jordemoderen. 

 Det prioriteres, at jordemødre varetager fødsler en til en med assistance af social-og sundhedsassi-
stenter. I post partum forløb kan en jordemoder varetage to forløb.  

 Læger med funktioner på Fødegang bistår med varetagelse af typiske jordemoder opgaver som bl.a. 
suturering af bristninger, når det er nødvendigt.

 Det blev oplyst at dokumentation fra Fødemodtagelse og Fødegang til barselsgang var fyldestgørende, 
og at den blev fulgt op af mundtlig besked per telefon. Afgivende afsnit sikrer systematisk et ganske 
kort resume til brug for modtagne fagperson/afsnit.

 Der er nu udviklet og integreret en fødeplan i SP, som personalet oplever er en hjælp til hurtig at skabe 
et overblik og status vedr. fødslen. 
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4. Relevante oplysninger 

 4.1 Oplysninger om Fødeområdet, Gynækologisk Obstetrisk afdeling 

Fødemodtagelse, Fødegang og Svangre-barselsafsnit Herlev Gentofte Hospital henhører organisatorisk til 
Gynækologisk Obstetrisk afdeling, også benævnt afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, der 
er den ene af alt fire fødesteder i Region Hovedstaden og varetager fødselsbetjening for omkring 25 % af de 
fødende. 

Afdelingen håndterer mellem 5000-6000 fødsler om året. Det omfatter primære fødsler med et forventet nor-
malt forløb, men afdelingen har også specialfunktioner på regionsniveau med reference til hospitalsdirektio-
nen ved Herlev Gentofte Hospital. 

Fødemodtagelsen er ledelsesmæssigt integreret med af Akutmodtagelsen for gravide og fødemodtagelsen, 
der varetager den akutte hjælp af til gravide kvinder og modtager kvinder, der er i fødsel. Fødegangen hånd-
terer selve fødslen, og svangre - og barselsafsnittet behandler kvinder med komplikationer under gravidite-
ten samt førstegangsfødende og kvinder, der har behov for indlæggelse efter fødslen. 

Det blev oplyst ved tilsynet, at der er betydelig sæsonvariation i antallet af fødsler med flest i sommer 
halvåret og at tallet svinger fra dag til dag. I februar måned var der 417 fødsler og 471 fødsler i marts 
måned med et dagligt fødselstal, der svinger mellem 7 og 31. 

Ledelse og ansvarsfordeling

Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær, chefjordemoder Vibeke Spring Laf-
renz og ledende oversygeplejerske Heidi Brønnum.

Den obstetrisk klinikledelse består af en den ledende overlæge, chefjordemoder, vicechefjordemødre og ob-
stetriske overlæger.

Afsnitsledelserne for Fødegang, Akutmodtagelse for gravide og fødemodtagelse samt klinik og Graviditet og 
Barsel, Sengeafsnit 1 og 2 består henholdsvis af en overlæge og en vicechefjordemoder.

 Den ledende overlæge har det øverste faglige ansvar fraset de specifikke jordemoderfaglige (chefjorde-
moder) og sygeplejefaglige (oversygeplejerske) områder.

 Den ledende overlæge har det personalemæssige/administrative ansvar for alle lægerne
 Chefjordemoderen har det personalemæssige/administrative ansvar for alle afdelingsjordemødre og Vi-

cechefjordemødrene, fraset sengeafsnittet 
 Den ledende oversygeplejerske har det personalemæssige/administrative ansvar for vicechefjordemo-

der på barsels/svangre sengeafsnittet (samt sygeplejersker i gynækologi)
 Vicechefjordemødrene har det primære personalemæssige/administrative ansvar i de afsnit, som de 

varetager ledelsen af  
 Afsnitsledelserne har fagligt og driftsmæssigt ansvar inden for det relevante område i samarbejde med 

obstetrisk klinikledelse og afdelingsledelsen 
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Normering og vagt beredskab - læger
Der er ca. 75 læger i afdelingen

 Inkl. føtalmedicin er der 15 speciallæger, fordelt på 8 overlæger og 7 afdelingslæger 
 Der er i  ca. 25 uddannelsessøgende læger på alle niveauer (uddannelseslæger i almen praksis læ-

ger, introduktionsstillinger og hoveduddannelse). Disse har funktion på fødeområdet afstemt efter 
deres uddannelsesforløb med tilsvarende ansvar   

 Der er en obstetrisk for- og bagvagt i tilstedeværelsesvagt samt en mellemvagt kl. 13-21 (senvagt) 
alle ugens dage. Den obstetriske bagvagt er som regel en speciallæge/overlæge, men kan være en 
erfaren kursist med en overlæge til tilkaldevagt. 

 På hverdage er der derudover en obstetrisk speciallæge som koordinator
 Den gynækologiske for- og bagvagt, som også er i tilstedeværelsesvagt, bistår når fødegangen er 

belastet.  
 
Normering, årsværk og vagt beredskab – personale i øvrigt
I hvert vagtlag er der alm. jordemødre, afd. jordemødre, koordinerende jordemødre, social og sundhedsassi-
stenter (SSA) og serviceassistent på fødemodtagelse incl. akut modtagelsen for gravide. 

Jordemødre
Per. 1. april – 30. juni 2021 er der 63 alm. jordemødre (59,6 årsværk) inklusiv de jordemødre, der er på orlov 
og barsel. 8 -11 jordemødre (2,42 årsværk) arbejder i ”20/80 stillinger” (kombinationsstilling) og bidrager 
samlet til jordemoderkonsultation, fødegang, fødemodtagelse/akut modtagelsen for gravide. 

Pr. 1.april er der 12 afdelingsjordemødre / koordinerende jordemødre (10,64 årsværk). Dertil to jordemødre 
på orlov og barsel resten af 2021. 

 Alm. jordemødre: Vagtdækker i lavsæson (november til april) med 8 jordemødre i hver vagt og 9 jor-
demødre i højsæsonen

 Afdelingsjordemødre: To afdelingsjordemødre døgnet rundt på fødegangen.  
 Koordinerende jordemoder: En jordemoder hver dag i dagtid alle ugens 7 dage på akut-

modtagelsen for gravide og fødemodtagelsen 
 
Social og sundhedsassistenter (SSA) og serviceassistenter

Per. 1. april 2021 er der 17 SSA (14,2 årsværk). Frem til den 1. juni 2021 stiger dette til 17,2 årsværk.
 Der er 3 SSA i hvert vagtlag 
 På fødegangen er der 2 SSA i hver vagt og 1 SSA i fødemodtagelsen/akut modtagelsen for gravide.   

Pr. 1. april 2021 er der er en serviceassistent i nattevagterne. Fra den 12 april øges dette til en 
serviceassistent i hver vagt.  
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4.2 Overflytninger i fødselsforløbet
Det blev oplyst ved tilsynet:
 at det udelukkende er kvinder, hvor der forventes en ukompliceret fødsel, som ved kapacitetsproblemer 

kan overflyttes til andet fødested i fødselsforløbet. 
 at ændret visitation under fødselsforløbet finder sted til Rigshospitalet, hvis der er særlige forhold vedr. 

kvinde eller oftere det ufødte barn, som nødvendiggør dette, herunder for tidlig fødsel 

Langt den overvejende del af overflytninger besluttes forud for, kvinden møder op i Fødemodtagelsen. Det 
afklares typisk, når kvinden ringer første gang til Fødemodtagelsen og den visiterende jordemoder vurderer, 
at hun er i fødsel. Ændring af visitationen sker efter en grundig vurdering af den fødende. 
Det blev endvidere oplyst, at der i marts 2021 blev overflyttet seks kvinder fra Fødemodtagelsen i 
Herlev til andet fødested, alle inden for Region H. I denne måned varetog afdelingen på Herlev og Gentofte 
sygehus 471 fødsler. 

Efter tilsynet modtog styrelsen faktuelle data vedr. kvinder som er flyttet til andet fødested efter ankomst i 
Fødemodtagelsen for perioden 1. januar til 31. marts 2021. Det fremgik:

 at der var foretaget 6 overflytninger i januar, ingen i februar og 5 i marts måned. 
 at Hvidovre Hospital (6), Rigshospitalet (2) og Nordsjællands Hospital (3) var modtagende fødeste-

der.
 at 2 af kvinderne havde født under en time efter ankomst, 2 havde født en til to timer efter ankomst 

og 7 havde født mere end to timer efter ankomst. 
 I samme periode varetog Herlev og Gentofte sygehus 1324 fødsler.

4.3 Om tilsynet

Tilsynet er gennemført som et reaktivt tilsynsbesøg. Der henvises til afsnit 2 for sagens oplysning. 

Afsluttende opsamling på tilsynets fund blev givet til:

 Rene Priess, Vicedirektør, Herlev og Gentofte hospital.
 Helle Ejdrup Bredkjær, Ledende overlæge, Gynækologisk Obstetrisk afdeling.
 Vibeke Lafrenz, Ledende chefjordemoder, Gynækologisk Obstetrisk afdeling.
 Heidi Brønnum-Jacobsen, Ledende oversygeplejerske, Gynækologisk Obstetrisk afdeling.
 Mette Olivia Larsson, Kvalitetsjordemoder, Gynækologisk Obstetrisk afdeling.
 Morten Beck Sørensen, Overlæge i det obstetriske område, Gynækologisk Obstetrisk afdeling.
 Line Buchgreitz, Overlæge i det obstetriske område,
 Anita Sylvest Andersen, Afsnitsansvarlig Overlæge Gynækologisk Obstetrisk afdeling. 
 Dorte Engstrøm, Vice chefjordemoder Gynækologisk Obstetrisk afdeling. 
 Lasse Nørgaard, Stabschef, Klinisk Kvalitet og Patientforløb, Herlev og Gentofte hospital
 Carin Engel, Enhedschef, Klinisk Kvalitet og Patientforløb Herlev og Gentofte hospital
 Tine Palmberg, Risikomanager, Klinisk Kvalitet og Patientforløb Herlev og Gentofte hospital.
 Jesper Foverskov Pretsch, Risikomanager, Klinisk Kvalitet og Patientforløb Herlev og Gentofte ho-

spital. 

Tilsynsbesøget blev foretaget af:
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 Janne Lehmann Knudsen, Overlæge
 Overlæge Per Rotbøl Nielsen
 Oversygeplejerske Karen Riisberg
 Oversygeplejerske Kate Dagmar Jensen
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5. Bilag

Målepunkter ved reaktivt tilsyn den 9. april 2021

Behandlingsstedets organisering

1: Interview om organisering, ansvars- og kompetenceforhold
Den tilsynsførende interviewer ledelsen om behandlingsstedets organisering herunder ansvars- og kompe-
tenceforhold. 

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:
 at organiseringen understøtter behandlingsstedets sundhedsfaglige opgaver
 at personalet, herunder vikarer har de nødvendige kompetencer til at varetage behandlingsstedets 

sundhedsfaglige opgaver
 at der er retningslinjer/instrukser for ansvars- og kompetenceforhold for de forskellige personale-

grupper, herunder for vikarer og studerende.

Referencer: 
Sundhedsloven om driftsherrens ansvar for forsvarlig organisering (§ 3a), LBK nr. 903 af 26. august 2019 
Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

2: Interview om varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver
Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personale om behandlingsstedets varetagelse af sundhedsfag-
lige opgaver.

Ved interview af ledelsen skal det fremgå:
 at der er fastlagt procedurer for patientrelaterede arbejdsgange og –processer i forbindelse med 

undersøgelse, behandling og pleje, herunder for eventuelle komplikationer, akutte tilstande
 at der er fastlagt procedurer for prioritering af de sundhedsfaglige opgaver med henblik på håndte-

ring af spidsbelastninger
 at personale, der varetager sundhedsfaglige opgaver herunder vikarer instrueres i de fastlagte pro-

cedurer
 at ledelsen sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

Ved interview af personale skal det fremgå:
 at der er klarhed over ansvars- og opgavefordelingen, herunder ved brug af vikarer
 at ansvaret og opgaverne er i overensstemmelse med medarbejdernes kvalifikationer og kompe-

tencer, herunder ved spidsbelastninger
 at personalet er instrueret i og anvender procedurer for patientrelaterede arbejdsgange og –proces-

ser i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje, herunder ved eventuelle komplikationer 
og akutte tilstande. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110#id3a46f1d2-c6ed-4499-9dfd-42bc57f85a6e
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932
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Referencer: 

Sundhedsloven om driftsherrens ansvar for forsvarlig organisering (§ 3a), LBK nr. 903 af 26. august 2019 
Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

3: Interview om instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed)
Den tilsynsførende interviewer ledelsen og personale om behandlingsstedets instruktion af og tilsyn med 
personale, der fungerer som medhjælp (udfører delegeret forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Ved interview af ledelsen skal det fremgå: 
 at der er taget stilling til brugen af konkrete delegationer og rammedelegationer
 at der er instruks for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed 
 at personale, der fungerer som medhjælp, instrueres i at varetage de delegerede forbeholdte sund-

hedsfaglige opgaver
 at der føres tilsyn med personale, der udfører delegerede forbeholdte sundhedsfaglige opgaver. 

Ved interview af personale skal det fremgå: 
 at personalet er instrueret i varetagelsen af delegerede opgaver
 at eventuelle rammedelegationer er tydelige og anvendes i udførelsen af det daglige arbejde
 at personalet kan sige fra overfor opgaver, som de ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Referencer: 
Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv, VEJ nr. 151 af 
8. august 2001
 
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000 

4: Gennemgang af instrukser for rammedelegation (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virk-
somhed)
Den tilsynsførende gennemgår behandlingsstedets instrukser for rammedelegation(er) for forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed. 

Ved gennemgang af instrukserne skal det fremgå:
 at instrukserne er tilpasset personalets kompetencer, herunder beskriver hvilke faggrupper der 

kan anvende rammedelegationen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110#id3a46f1d2-c6ed-4499-9dfd-42bc57f85a6e
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=21704
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=21704
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932


Tilsynsrapport
Gynækologisk/Obstetrisk overafd. G

Version 20.1.2020 Side 18 af 28

 at rækkevidden og omfanget af rammedelegationer til behandling af en defineret patientgruppe 
er beskrevet.

Referencer:   
Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv, VEJ nr. 151 af 
8. august 2001 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt 
sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sund-
hedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Journalføring

5: Journalgennemgang om formelle krav til journalføring
Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler for at vurdere, om behandlingsstedet overholder de 
formelle krav til journalføring.

Ved journalgennemgangen skal det fremgå:
 at notaterne er daterede
 at notaterne indeholder patientens navn og personnummer, samt hvem der har udarbejdet 

notateterne 
 det er tydeligt hvorvidt journal og notater tilhører mor eller barn
 at notaterne er skrevet på dansk, fraset eventuel medicinsk terminologi
 at notaterne er forståelige, systematiske og overskuelige
 at teksten er meningsfuld ved anvendelse af eventuelle standardskabeloner (fraser)
 at overflytninger, herunder oplysninger om, hvorfor patienten er blevet overflyttet og patientens 

status ved overflytningen, fremgår af journalen
 at det tydeligt fremgår af den elektroniske journal, hvis der foreligger bilag på papir eller i andet 

format fx billeder.

Referencer:
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregi-
velse og overdragelse mv.), BEK nr. 530 af 24. maj 2018

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=21704
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=21704
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
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6: Interview om journalføring
Den tilsynsførende interviewer ledelse og personale om behandlingsstedets procedure og praksis for 
journalføring. 

Ved interview af personale skal det fremgå:
 at personalet journalfører i henhold til behandlingsstedets procedure
 at personalet journalfører snarest muligt 
 at notater vedrørende vitale parametre, mor og barn, fødsel, apgarscore, efterbyrd, medicinering 

er opført med korrekte tidsangivelser
 at personalet ved, hvordan de skal forholde sig ved behov for rettelser i journalen  
 at personalet ved, hvordan de skal tilgå oplysninger om patienter i tilfælde af nedbrud af den elek-

troniske patientjournal, og hvorledes de skal journalføre i situationen og hvordan det indføres i 
journalen efterfølgende.

 at personalet ved hvordan de får overblik over patientforløbet, når der skal træffes kliniske beslut-
ninger, f ex ved ankomst til fødemodtagelse/fødegang

Referencer:
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videre-
givelse og overdragelse mv.), BEK nr. 530 af 24. maj 2018

Faglige fokuspunkter

7: Interview om triagering 
Tilsynsførende interviewer personale om behandlingsstedets procedurer for faglig prioritering af den 
fødende og dennes behandlingsbehov.

Ved interview af personale skal det fremgå:
 at procedurerne er i overensstemmelse med behandlingsstedets instruks for triagering af kvinden 

ved ankomst i Fødemodtagelse
 at procedurerne er i overensstemmelse med behandlingsstedets instruks for triagering af kvinden 

ved indlæggelse på Fødegangen
 at personalet ved, hvornår og i hvilke situationer den behandlingsansvarlige læge skal kontaktes
 at personalet ved, hvem der skal kontaktes, når den behandlingsansvarlige læge ikke er til stede 

Referencer: 
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

8: Interview og journalgennemgang om indledende vurdering  
Tilsynsførende interviewer personale om behandlingsstedets procedurer for indledende vurdering af 
kvinden og barnet i fødselsforløbet.
 
Ved interview og journalgennemgang skal det fremgå:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
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 at personalet er bekendt med afdelingens procedurer, herunder procedurer for observation af 
barnet forud for fødslen og hvem der er ansvarlig

 at den indledende vurdering af kvinden omfatter anamnese, ve-aktivitet, smertevurdering udvendig 
undersøgelse, vaginal eksploration, vandafgang, blødning  

 at den indledende vurdering af den nyfødte omfatter hjertelyd, Apgar score, farve, temp, respiration 
og motorik  

 at det journalføres hvornår vurderingen er foretaget 

Referencer: 
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

9: Journalgennemgang af den sygeplejefaglige vurdering af patientens aktuelle og 
potentielle problemer samt plan for pleje og behandling (kun på barselsafsnit)
Tilsynsførende gennemgår et antal journaler for at vurdere behandlingsstedets praksis for vurdering af de 
12 sygeplejefaglige problemområder og patientens aktuelle og potentielle problemer.

Ved gennemgang af journalen skal det fremgå:
 at de 12 sygeplejefaglige problemområder er vurderet:

1. funktionsniveau, fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activites of Daily Li-
ving)

2. bevægeapparat, fx behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens
3. ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom 

eller behandling, kvalme og opkastning
4. hud og slimhinder, fx forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv, fx. musk-

ler, hår og negle
5. kommunikation, fx evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen
6. psykosociale forhold, fx arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, livsstilsproblemer, 

misbrug og mestring
7. respiration og cirkulation, fx luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for aspiration, 

legemstemperatur, blodtryk og puls
8. seksualitet, fx samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler
9. smerter og sanseindtryk, fx akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn 

og hørelse
10. søvn og hvile, fx faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile
11. viden og udvikling, fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, syg-

domsindsigt og hukommelse
12. udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation og diarré

 at patientens aktuelle og potentielle problemer er identificeret med udgangspunkt i vurderingen af 
de 12 sygeplejefaglige problemområder

 at der er beskrevet en plan for pleje og behandling i forhold til patientens aktuelle og potentielle 
problemer

 at planen for pleje og behandling er opdateret og beskriver patientens aktuelle og potentielle pro-
blemer

Referencer:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699


Tilsynsrapport
Gynækologisk/Obstetrisk overafd. G

Version 20.1.2020 Side 21 af 28

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr. 9019 af 15. januar 2013

10: Interview om opfølgning på tidligere visitiation af sårbare patienter ved fødslen
Tilsynsførende interviewer ledelse/medarbejdere med henblik på at vurdere, om der er procedurer som 
sikre systematisk opfølgning af behandlingsbehov hos kvinder, der i forbindelse med graviditeten blev vur-
deret som særligt sårbare gravide.

Referencer:

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. Omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

Anbefalinger for svangreomsorg, Sundhedsstyrelsen 2013 med revision i 2014

Medicinhåndtering

11: Interview om medicinhåndtering 
Den tilsynsførende interviewer personale om behandlingsstedets praksis ved medicinhåndtering.

Ved interview af personale skal det fremgå:
 at personalet har de fornødne kompetencer og kender deres ansvar i forbindelse med medicinhånd-

teringen

 at personalet følger proceduren for:
o samarbejde med de behandlende læger vedrørende medicinhåndtering og ordinationer i 

FMK, herunder suspendering af FMK under indlæggelsen
o dokumentation af medicinordinationer 
o kontrol og dokumentation ved modtagelsen af medicin
o korrekt opbevaring af medicinen, så den er utilgængelig for uvedkommende
o dispensering af medicin 
o medicinadministration herunder 

 håndtering af bestemte lægemidler, fx hvis et lægemiddel ikke administreres i faste 
doser eller lægemidlet er et risikosituationslægemiddel

 håndtering af dosisdispenseret medicin 
 sikring af identifikation af patienten og patientens medicin

o specialopgaver, fx ved brug af adrenalin og akutkasser 
o rapportering og håndtering af fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndte-

ring
o hvordan de skal forholde sig, hvis patienten selv indtager eller ønsker at indtage håndkøbs-

medicin, naturlægemidler eller kosttilskud, som ikke er ordineret af lægen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/anbefalinger-for-svangreomsorgen
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Referencer:
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Korrekt håndtering af medicin, Styrelsen for Patientsikkerhed, 2. udgave, november 2019

Patientens retsstilling

12: Interview og journalgennemgang af informeret samtykke til behandling
Tilsynsførende interviewer personale og gennemgår et antal journaler for at vurdere behandlingsstedets 
praksis for informeret samtykke til behandling.

Ved journalgennemgang skal det fremgå:
 at der er informeret om helbredstilstand og behandlingsmuligheder og indhentet samtykke forud for 

iværksættelse af behandling, herunder til behandling af både habile og inhabile patienter samt for 
børn og unge under 18 år.

Referencer:
Bekendtgørelse af sundhedsloven, kapitel 5, LBK nr. 903 af 26. august 2019 

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og ind-
hentning af helbredsoplysninger mv., BEK nr. 359 af 4. april 2019

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 
16. september 1998

Overgange i patientforløb

13: Journalgennemgang af overlevering af oplysninger ved overflytning mellem afsnit, afdelinger 
eller sygehuse
Tilsynsførende gennemgår et antal journaler (herunder vandre-/svangerskabsjournal) for at vurdere be-
handlingsstedet praksis for overlevering af oplysninger mellem afsnit, afdelinger og mellem sygehuse. 

Ved gennemgang af journalen skal det fremgå: 
 at der ved overflytning til andet afsnit, andet afdeling/sygehus er medgivet oplysninger om begrun-

delse for overflytning, samt igangværende behandling og undersøgelser 
 at der ved overflytning til andet afsnit, anden afdeling/sygehus foreligger beskrivelse af hvilken sta-

tus, patienten har ved overflytningen
 at der ved overflytning fra andet afsnit, anden afdeling/sygehus er fulgt op på observationer, 

undersøgelser og behandlinger iværksat inden overflytningen, herunder om der er fulgt op på pa-
rakliniske undersøgelser bestilt inden overflytning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932
https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering/~/media/0E30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110#id971ff3e2-26f5-45ae-8b1a-3c1cbfb130ce
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208414
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208414
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076
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Referencer:
Vejledning om epikriser VEJ nr. 10036 af 30. november 2018 

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. Omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

14: Interview om overlevering af oplysninger ved overflytning mellem afsnit,  afdelinger eller syge-
huse
Den tilsynsførende interviewer ledelsen om behandlingsstedets procedurer for overlevering af oplysninger. 

Ved interview med ledelsen skal det fremgå: 
 at der er procedurer for udarbejdelse af overflytningsnotater mellem afsnit,  afdelinger og mellem 

sygehuse, som begrunder overleveringen og sikrer, at status kan følges og behandling kan 
videreføres

 at afdelingen, når den overflytter en patient, sikrer at den modtagende afsnit, afdeling er informeret 
om overflytningen

 at der benyttes en strukturet tilgang til sikker kommunikation ved overlevering af kritiske 
oplysninger

 at afdelingen, når den modtager en patient, sikrer at der følges op på observationer, undersøgelser 
og behandlinger iværksat inden overflytningen. 

Referencer:
Vejledning om epikriser VEJ nr. 10036 af 30. november 2018 

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. Omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

15: Journalgennemgang med henblik på vurdering af udskrivelse

Den tilsynsførende gennemgår et antal journaler med henblik på vurdering af behandlingsstedets praksis 
ved udskrivelse af mor og barn.

Ved gennemgang af journalen skal det fremgå: 
 at der er sendt fødselsanmeldelse og besked til sundhedsplejen samt epikrise til egen læge når det 

er relevant
 at der er videregivet relevant information til andre samarbejdspartnere, eksempelvis sundheds-

plejen og kommunen i forhold til de sårbare gravide
 at relevante informationer fra maters journal, som kan have betydning for den nyfødte også står i 

barnets journal (eksempelvis fødsel efter vending fra UK, hvorfor barnets hofter skal scannes).

Referencer:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregi-
velse og overdragelse mv.), BEK nr. 530 af 24. maj 2018

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204972
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204972
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
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Vejledning om epikriser VEJ nr. 10036 af 30. november 2018

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204972
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Hygiejne
16: Interview om procedurer for hygiejne
Tilsynsførende interviewer personalet om procedurer for hygiejne.  

Ved interview afklares, hvordan personalet forebygger infektioner og spredning af smitsomme syg-
domme. 

Der er særlig fokus på håndhygiejne, utensilier og relevant brug af arbejdsdragt og værnemidler, fx hand-
sker for at minimere risiko for smitte mellem patienter og mellem patienter og personale. 

Referencer:

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, 
§ 17 vedr. Omhu og samvittighedsfuldhed, LBK nr. 731 af 8. juli 2019

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, VEJ nr. 9204 7. juli 2011

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, Statens 
Serum Institut 2017 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertil-
stand i sundhedssektoren, Statens Serum Institut 2016

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Statens Serum Institut 2018

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område 2015 

Øvrige
17: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici
Referencer:

Bekendtgørelse af sundhedsloven (Kapitel 66, §213 og §215b), LBK nr. 903 af 26. august 2019

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811#id6a1d9721-5dff-44e9-966e-9b6de4bc2699
http://www.sst.dk/~/media/A72D21BA0B3444D78A2764628E038E81.ashx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137353
https://hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle
https://hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle
https://hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
https://hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende
https://hygiejne.ssi.dk/NIRhaandhygiejne
https://hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110#id5d477ee0-9ee9-492c-afc5-ec07767900f5
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Lovgrundlag og generelle oplysninger 

Formål

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfag-
lige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor 
der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på 
deres ansvar, samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. 

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt risiko-
baseret tilsyn1. Dette indebærer blandt andet, at der føres tilsyn med udvalgte behandlingssteder2 dels ud 
fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden3, dels på stikprøvebasis 
som led i afdækning af nye områders risikoprofil. 

Ud over de planlagte, tematiserede tilsyn har styrelsen som hidtil et såkaldt reaktivt tilsyn med alle behand-
lingssteder. Det reaktive tilsyn indebærer, at styrelsen foretager aktiv kontrol, som kan gennemføres enten i 
form af tilsynsbesøg eller ved indhentning af materiale og skriftlig korrespondance, hvis styrelsen får kend-
skab til eller mistanke om overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, der indebærer farer for patient-
sikkerheden. Reaktive tilsyn gennemføres fx på baggrund af bekymringshenvendelser, klagesager, medi-
eomtale eller som opfølgning på et tidligere tilsyn, hvor der er givet påbud.

De reaktive tilsyn bunder i Styrelsen for Patientsikkerheds grundlæggende forpligtelse til at reagere relevant 
på forhold, der skaber en bekymring for eller udgør en konkret fare for patienterne. Materialer med relevans 
for tilsyn kan findes på styrelsens hjemmeside under Tilsyn med behandlingssteder. Der er desuden udar-
bejdet en liste over hyppigt stillede spørgsmål og tilhørende svar, som kan tilgås på hjemmesiden under 
Spørgsmål og svar. 

Hvis det bliver anset for nødvendigt, kan styrelsen efter undersøgelserne give påbud, hvori der opstilles 
sundhedsmæssige krav til et behandlingssted. Styrelsen for Patientsikkerhed kan endvidere om nødvendigt 
stille krav om midlertidigt helt eller delvist at indstille virksomheden.

Patientsikkerhed

Et reaktivt tilsyn er en reaktion på en bekymring om nogle helt konkrete forhold på et bestemt behandlings-
sted. Et reaktivt tilsyn handler om at undersøge, om patientsikkerheden på et behandlingssted er forsvarlig, 
og at sikre, at forholdene bliver bragt i orden, hvis det ikke er tilfældet. 

1 Omlægningen af tilsynet er sket med udgangspunkt i Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med behandlingsste-
der samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner og om sund-
hedsfaglig virksomhed og forskellige andre love.
2 Se sundhedsloven § 213, stk. 2 og § 213 c
3 Se sundhedsloven § 213, stk. 2

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/
https://stps.dk/da/tilsyn/om-tilsyn/spoergsmaal-og-svar/
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Indhentning af materiale

Til brug for oplysning af patientsikkerheden på behandlingsstedet kan styrelsen indhente og gennemgå for-
skelligt materiale. Det kan fx dreje sig om gennemgang af styrelsens egne sager ift. behandlingsstedet (tidli-
gere klage- og tilsynssager) samt indhentning af journaler og instrukser. Derudover kan styrelsen have dia-
log med typisk ledelsen på behandlingsstedet i form af møder samt indhentning af udtalelser og redegørel-
ser. Endelig vil styrelsen normalt gennemgå offentligt tilgængelige internetportaler m.m. for at indhente op-
lysninger vedr. behandlingsstedet. Der er pligt til at videregive de afkrævede oplysninger. Det betyder, at der 
ikke skal indhentes samtykke fra patienter ved behandling af journaloplysninger4. 

Tilsynsbesøg

I mange reaktive tilsynssager gennemføres et tilsynsbesøg. Et reaktivt tilsynsbesøg kan være både varslet 
og uvarslet. Uvarslede tilsynsbesøg bruges kun, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har brug for at danne sig 
et øjebliksbillede af situationen, eller hvis formålet med undersøgelsen ellers kan forspildes. De forhold, som 
undersøges under et reaktivt tilsynsbesøg, bliver fastlagt ud fra de konkrete omstændigheder.

Styrelsen for Patientsikkerhed eller personer, som styrelsen har bemyndiget til at udføre tilsynet, har til en-
hver tid, som led i tilsynet, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at inspicere behand-
lingsstedet5. Styrelsen kan kræve oplysninger af personalet på behandlingssteder, der er nødvendige som 
led i tilsynet. Der er pligt til at videregive de afkrævede oplysninger. Det betyder, at der ikke skal indhentes 
samtykke fra patienter ved behandling af journaloplysninger6.

Afrapportering

Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport, som kommer i høring hos behandlingsstedet. Rapporten omfatter 
hele tilsynet, herunder også den afdækning og indhentning af informationer, som kan ligge udover selve til-
synsbesøget. Hvis der gennemføres et tilsynsbesøg som led i tilsynet, får behandlingsstedet en kort oriente-
ring om styrelsens vurdering som afslutning på besøget. Hvis der er tale om et reaktivt tilsyn, omfatter rap-
porten alene det indhentede materiale. 

Det er det samme regelsæt for sanktionsmuligheder, som gælder for planlagte og reaktive tilsyn. Det er be-
skrevet i sundhedsloven § 215b. Behandlingsstedet modtager efter tilsynet et udkast af rapporten i høring 
(partshøring) med en høringsfrist på normalt 3 uger.

Der er i høringsperioden altid mulighed for at indsende bemærkninger til rapporten. Dertil skal der i henhold 
til henstillinger om handleplan eller krav med påbud fremsendes relevant materiale.

Efter høringsperioden vurderer styrelsen handleplanen eller anden fremsendt dokumentation, og indskriver 
en konklusion efter partshøring. Det tilføjes i rapporten, hvorvidt man har indsendt materiale, som bevirker, 
at behandlingsstedet nu har opfyldt kravene. Styrelsen tager efter høringen stilling til, om tilsynet skal give 

4 Se sundhedsloven § 213 a, stk. 1, jf. også sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 3.
5 Se sundhedsloven § 213 a stk. 2
6 Se sundhedsloven § 213 a, stk. 1, jf. også sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 3

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183932#id63baa9b5-cfd8-40a1-9042-b1356fc90634
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anledning til, at behandlingsstedet får en henstilling eller eventuelt et påbud, eller om styrelsen kan afslutte 
tilsynet uden at foretage sig yderligere.

Derefter offentliggøres tilsynsrapporten på styrelsens hjemmeside under Tilsynsrapporter. Yderligere har 
behandlingsstedet pligt til at gøre tilsynsrapporten let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside, hvis 
behandlingsstedet har en hjemmeside, og sørge for at den er umiddelbart tilgængelig på 
behandlingsstedet.7

Et eventuelt påbud offentliggøres ligeledes på styrelsens hjemmeside under Påbud og på sundhed.dk8. 

Vurdering af behandlingssteder

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier:

 Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden 
med konkret afsæt i de gennemgåede målepunkter. Der er i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uop-
fyldte målepunkter.

Afhængig af kategoriseringen kan tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til behandlingsstedet om at ud-
arbejde og fremsende en handleplan for, hvordan behandlingsstedet vil følge op på uopfyldte målepunkter.

Hvis de sundhedsfaglige forhold på et behandlingssted kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Styrelsen 
for Patientsikkerhed give påbud, hvori der opstilles sundhedsfaglige krav til den pågældende virksomhed, el-
ler give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist.9

Påbud kan blive fulgt op på forskellig måde afhængig af, hvilke målepunkter der ikke var opfyldt ved tilsynet. 
Det kan være i form af dokumentation af forskellige forhold eller i form af fornyet tilsynsbesøg10, fx hvis Sty-
relsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er en alvorlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

7 Se sundhedsloven § 213b, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 976 af 26. juni 2018 § 24 stk. 2
8 Se sundhedslovens § 215 b, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 604 af 2. juni 2016
9 Se sundhedsloven § 215 b
10 Se sundhedsloven § 213, stk. 1

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/
https://stps.dk/da/tilsyn/paabud/
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