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•  Det risikobaserede tilsyn 

•  Dokumentation – hvorfor, hvordan og hvor er manglerne 

•  Afslutning 
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Vi arbejder for, at det er trygt at være patient 
 
Vi ønsker et sikkert og lærende sundhedsvæsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
 
Mission og vision 
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•  Risikobaseret tilsyn med alle 
behandlingssteder på sundhedsområdet, hvor 
der udføres sundhedsfaglig behandling af en 
autoriseret sundhedsperson. 

•  Ressourcerne anvendes der, hvor risikoen for 
patientsikkerheden ud fra en løbende 
helhedsbetragtning er størst. 

•  Fokus på områder, hvor der er høj risiko for 
patientsikkerheden, og hvor konsekvenserne 
af fejl og mangler kan være alvorlige. 

•  Hensyn til behandling af særlige svage eller 
sårbare grupper. 

 
 
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet  
11. februar 2016 
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Politisk aftale om  
risikobaseret tilsyn 
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Planlagte tilsyn 
•  Tilsyn som foretages ud fra en risikovurdering af, hvor der 

generelt  kan være behandlingssteder, behandlinger, 
procedurer mv. med potentiel fare for patientsikkerheden. 

Reaktive tilsyn 
•  Tilsyn, som foretages ud fra et specifikt kendskab til en 

potentiel fare for patientsikkerheden, der er kommet til 
styrelsens kendskab. 

Det risikobaserede tilsyn 
(lige nu i praksis organisationstilsyn) 
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Erfaringsgrundlag i Styrelsen for Patientsikkerhed 
•  Klager 
•  Bekymringshenvendelser 
•  Overordnede konklusioner fra Dansk 

Patientsikkerhedsdatabase 
•  Ordinationsovervågningsprogrammet 
•  Tilsynsførendes erfaringer 

 
Input fra strategisk følgegruppe 

 
 

Baggrund for udvælgelse af temaer 
og områder 
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Eksemplificeret ved patientforløb for KOL og depression: 
•  mange kontakter til forskellige dele af sundhedsvæsnet 
•  megen medicinhåndtering 
•  mange prøvesvar 

Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb 

Temaer i 2017 



•  Sygehuse 
•  Almen praksis, herunder regions- og udbudsklinikker 
•  Sundhedsforhold i hjemmeplejen/hjemmesygeplejer og 

plejehjem 
•  Akuttilbud i kommunerne 
•  Bosteder 
•  Tandlæger 
•  Fysioterapeuter 
•  Fodterapeuter 

 
 
 
 
 

Områder i 2017 

torsdag	den	14.	september	17	



•  Hvad er et risikobaseret tilsyn? 
•  Hvorfor kommer tilsynet? 
•  Hvornår bliver det? 
•  Hvad skal være klar inden? 

Varslingsbrev til den udvalgte 
behandlingsenhed – 6 uger før tilsyn 
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Målepunkter 
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Tilsynsførende – én eller flere afhængig af 
behandlingsstedets størrelse og kompleksitet – altid mindst 
én sundhedsfaglig 
 

Tilsynsførende: 
•  hilser på ledelsen og aftaler rammen for besøget 
•  taler med medarbejdere – og evt. patienter/borgere 
•  læser journaler 

•  observerer – fx hygiejne 
•  giver tilbagemelding på de væsentligste fund som afslutning på 

besøget. 

Tilsynet 
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Behandlingsstedet får rapporten om besøget i partshøring.  
Efter høringen lægges rapporten på styrelsens hjemmeside, 
www.stps.dk. 
 
OG 
 
Behandlingsstedet skal offentliggøre rapporten 
 

Efter tilsynet 
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•  Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden – 

ingen sanktion 
•  Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden – 

henstillinger, evt. handleplan  
•  Større problemer af betydning for patientsikkerheden - 

påbud 
•  Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden – 

virksomhedsindskrænkning, evt. forbud 
 

 

 

Kategorier  
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•  Indsendelse af dokumentation for opfyldelse af konkrete 
krav indenfor en tidsfrist 

•  Reaktivt tilsyn 
 
Hvis man høres over et påbud og når at opfylde kravene 
indenfor partshøringsperioden på 3 uger, bortfalder 
påbuddet. 
 

 

 

Opfølgning – mulige   
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Spørgsmål 
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Autorisationsloven  
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners 
patientjournaler (BEK nr 1090 af 28/07/2016) 

•  Journalføringspligt – og ansvar: 
  Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriserede 
  sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager 
  behandling af en patient. 

Dokumentation – hvorfor? 
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Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (VEJ nr 9019 af 
15/01/2013)  

•  Uddyber journalføringspligten for sygeplejersker i forhold til pleje 
og behandling  

•  Formål er at sikre kontinuitet, sammenhængende patientforløb, 
sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje og behandling af 
patienter 

•  Det sygeplejefaglige personale skal på baggrund af journalen 
kunne redegøre for  

•  patientens tilstand,  
•  hvilke overvejelser, der er gjort,  
•  hvilken pleje og behandling, der er planlagt,  
•  hvilken pleje og behandling der er udført, samt resultatet heraf. 

Dokumentation – hvorfor? 
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Journalføring jf. vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 

•  Oversigt over aktuelle sygdomme  
•  Aftaler om kontroller af kroniske sygdomme 
•  Vurdering af de 12 sygeplejefaglige indsatsområder 

hvis ikke aktuelt, skal det fremgå af journalen. F.eks. ”ikke relevant i forhold til 
den aktuelle situation/behandling” 

•  Planer for pleje og behandling 
     Indsatsområde/fokusområde/handleplan/plejeplan 

Opfølgning og evaluering 
 

Dokumentation – hvordan? 
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Journalføring jf. vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 

•  Samtykke 
     Samtykkeevne –  

•  habil/inhabil. Stedfortrædende samtykke 
•  Indsigt i egen sygdom, kan give samtykke til kontakt og behandling 

     Dokumentation for indhentet samtykke 
•  Videregivelse af helbredsmæssige oplysninger 
•  Iværksættelse af behandling 

Dokumentation – hvordan? 
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Plejehjem har haft tilsyn i mange år – ”koden er dermed 
knækket” 
 
Hjemmesygeplejen/akutfunktioner/bosteder  

•  ”Koden er ikke knækket” endnu 
•  Usikkerhed omkring krav til dokumentation 
•  Ikke vant til systematik  
•  Det skal være relevant og give mening 

Dokumentation – Erfaring fra tilsyn 
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Mening:  
Dokumentation er til for at sikre kontinuitet og korrekte handlinger 
 
Sammenhæng:  
Tilsyn hviler på lovgivningen, hvorved behandlingsstederne bliver 
gjort opmærksom på, hvad de hele tiden skulle have 
dokumenteret. 
 
Det er ikke tilsynet, som øger dokumentationskravet 

Dokumentation – mening og sammenhæng 
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Spørgsmål 
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