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• Hvem er vi i Styrelsen for Patientsikkerhed
• Hvordan træffer vi beslutninger
• Risikobaseret tilsyn – hvad er det?
• Behandlingsstedsdatabasen og rapportering
• Temaer og områder i 2017– hvor og hvem?
• Selve tilsynsbesøget
• Erfaring fra et tilsynsbesøg v. Peter Østergaard
• Afslutning og spørgsmål

Dagsorden 

15. februar 2017



Styrelsen for Patientsikkerhed
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Presenter
Presentation Notes




Tilsyn og Rådgivning Øst

15. februar 2017STPS

3 fastansatte tandlæger
1 opslået tandlægestilling
3 tandlæge konsulenter
2 stud. odont



Individtilsynet

• Indberetning

• Begrundet mistanke om, at en sundhedsperson 
kan være til fare for patienterne

• Oplysning af sagen (redegørelse, journaler, samtale)

• Forvaltningsmæssig afgørelse træffes på 
ugentlige Task Force møder

• Partshøring

• Evt. politimæssig efterforskning



Tilsynssanktioner hos 8.271 tandlæger
Februar 2017 

9 
Skærpet tilsyn

9
fagligt påbud

10 
begrænsninger i 
autorisationen

29 
uden gyldig 
autorisation

Skærpet tilsyn Fagligt påbud
Begrænsninger i autorisationen Uden gyldig autorisation



Tillid kan ikke stå alene



Risikobaseret tilsyn – hvad er det?

Risikobaseret tilsyn

15. februar 2017



• 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

15. februar 2017STPS

Politisk aftale om 
risikobaseret tilsyn



Ressourcerne 
anvendes der, hvor 
risikoen for 
patientsikkerheden 
er størst.

15. februar 2017STPS



Planlagte tilsyn

• Tilsyn som foretages ud fra en risikovurdering af, hvor der 
generelt kan være behandlingssteder, behandlinger, 
procedurer mv. med potentiel fare for patientsikkerheden.

• Behandlingssteder udvælges ud fra en risikovurdering 
eller ved stikprøve.

Det risikobaserede tilsyn

15. februar 2017

Hvor mange?
270.000 autoriserede sundhedspersoner, ca. 200.000 aktive
Ca. 11.000 behandlingssteder



Reaktive tilsyn

• Tilsyn, som foretages ud fra et specifikt kendskab til en 
potentiel fare for patientsikkerheden, der er kommet til 
styrelsens kendskab.

• Reaktive tilsyn kan omfatte individuelle sundhedspersoner 
eller offentlige og private behandlingssteder. 

Det risikobaserede tilsyn

15. februar 2017



Risikoområder
Risikoorganisationer

Risikopersoner

Sundhedsdata-
programmet

Strategisk følgegruppe

Presse

IKAS -
akkreditering

DPSD – Dansk 
Patientsikkerheds-

database 
(risikoområder)Resultater 

socialtilsyn
Erstatningssager 

Patienterstatningen 
(risikoområder)

Andre 
risikokilder

Bekymrings-
henvendelser

Patientklager 

STPS egne 
data (ESDH 

m.m.) 

Analyse

DATA

Analysesektion
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Arbejdstilsynet
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Følgegruppe
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Analyse af data
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Risikoområder
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Spørgsmål

15. februar 2017



Registrering

Behandlingsstedsdatabasen

15. februar 2017



• Alle behandlingssteder i Danmark skal registreres
• Selvregistrering kan ske juli-december 2017 via en 

selvregistreringsportal på styrelsens hjemmeside, 
www.STPS.dk. 

• Målet er at registreringen bliver så let som muligt.
• Det skal opkræves årlige gebyrer for det risikobaserede 

tilsyn. 
• Størrelsen på gebyret afhænger af typen af 

behandlingssted (der er fem kategorier).

Identifikation af behandlingssteder –
Behandlingsstedsdatabasen 

15. februar 2017

http://www.stps.dk/


• Navn og adresse på behandlingssted 
• Behandlingsstedskategori (Kategori 1-5, jf. lovgivning)
• Behandlingsstedstype (fx almen praksis, plejehjem, 

fysioterapi)
• Organisatorisk tilhørsforhold (hvis behandlingsstedet 

hører under en overordnet organisation, fx et sygehus/en 
region eller en forvaltning/kommune

• CVR-nr.
• P-nummer
• Evt. virksomhedsansvarlig tandlæge.

Hvilke oplysninger skal registreres?

15. februar 2017



Registrering skal ske i enten kategori 2 eller 3:

Kategori 2 : 
Klinik med flere tandlæger

Kategori 3: 
Klinik med en tandlæge eller flere deltidsydere som 
sammenlagt udfører tandbehandling maksimalt svarende til en 
fuldtidsstilling 

Gebyrkategorier for tandlægeklinikker

15. februar 2017



Behandlingssteder, hvor flere andre autoriserede 
sundhedspersoner udøver behandling (flermandspraksis), 
herunder tandplejeklinikker, fysioterapiklinikker m.v. 

samt endvidere plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, 
bosteder, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre 
for misbrugsbehandling. 

Kategori 4

15. februar 2017



Behandlingssteder, hvor én sundhedsperson udøver 
behandling (enkeltmandspraksis), herunder 
fysioterapiklinikker, jordemoderklinikker, tandplejeklinikker, 
ergoterapiklinikker, fodterapeutklinikker, bandagistklinikker, 
klinisk diætist klinikker og optikerklinikker. 

Kategori 5

15. februar 2017



• Dialog med relevante fag- eller interesseorganisationer 
om, hvordan løsningen bedst muligt implementeres

• www.stps.dk

• Vejledning

• Hotline til styrelsen

Hjælp til selvregistrering

15. februar 2017



Spørgsmål

15. februar 2017



For tandklinikker

Temaer og målepunkter 2017

15. februar 2017



• Sygehuse
• Almen praksis, herunder regionale 

klinikker/udbudsklinikker
• Sundhedsforhold i hjemmeplejen og på plejehjem
• Akuttilbud i kommunerne
• Bosteder
• Tandlæger
• Fysioterapeuter
• Fodterapeuter

Områder i 2017

15. februar 2017



Infektionshygiejne på tandklinikken

Medicinhåndtering og prøvesvar i et patientforløb

Temaer



Målepunkter

15. februar 2017



• Journalføring

• Medicinhåndtering

• Prøvesvar

• Generelt (herunder hygiejne)

Målepunkter

15. februar 2017



3: Behandling kræver en diagnose/indikation 
og diagnose/indikation kræver behandling
Der skal være journalført en diagnose (årsag til behandling), 
hvor der er udført behandling, og ligeledes skal der ved de 
angivne diagnoser være en journalført 
behandling/behandlingsforslag.

Reference: 
Vejledning om tandlægers journalføring, VEJ nr. 10070 af 7. november 2016 

Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt
3: Behandling kræver en diagnose/indikation og 
diagnose/indikation kræver behandling
Fund og kommentarer:

Målepunkt - journalføring

15. februar 2017

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184190


Uhensigtsmæssig journalføring:

• 10/10/2011 RTG 7-. ia men insuf rodfyldn mes = 
besluttes krone. Rodstift 7-. 
NG præp.

• 9/11/2011 Injektion . Septanest 1,7 ml. lagt som 
Infiltration.

• 19/4/2012 Kontrol efter RDU. Slimhinder: i.a. 
Parodontium: Pocher OK 5-6mm
Kæbeled: i.a. Caries: i.a.. Mundhyg.: OK.
Tandrensning.

Målepunkt - journalføring

15. februar 2017



Målepunkt - journalføring

15. februar 2017

Tilstrækkelig journalføring:

RTG +8. Indikation: elongation. PT. har givet informeret samtykke til 
aktuel diagnostik og behandling. Røntgen viser: Distoverteret +8. Der 
aftales ex på sigt, dog først -8 som generer mere. 8+ er en taptand..
RTG -8. Indikation: smerter i perioder.. PT. har givet informeret samtykke 
til aktuel diagnostik og behandling.. Røntgen viser: erupteret -8 med to 
samlede rødder.. RTG diagnose://pericoronitis -8//.Pt vist i spejl, 
hvordan -8 netop er frembrudt og sidder helt ind i ramus, hvorved der er 
en krave distalt..
Tandrensning. Pt har bestilt tid til tdr.. Indikation: calculus uk fronten 
oralt.. Der er fjernet bløde og hårde belægninger i normale pocher. Pt 
under revalideringen pga. fibromyalgi..
*SLUT*



7: Medicinhåndtering og administration med fokus på antibiotika
Opbevaring og håndtering af medicin herunder antibiotika undersøges.
• Medicinen skal opbevares i en (evt. aflåst) boks, i et medicinskab eller i et rum indrettet til 

opbevaring af medicin
• Medicin, der skal opbevares køligt, skal opbevares i et køleskab med termometer og en 

temperatur mellem 2 og 8 °C
• Ingen lægemidler må havde overskredet udløbsdatoen
• Anbrudte lægemidler skal være mærket med anbrudsdato, hvor der er begrænset holdbarhed 

efter anbrud
Der skal ses på instrukser og procedurer for udlevering af medicin, herunder antibiotika fra klinikken.

Referencer: 
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ. nr. 9079 af 12.februar 2015 

Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt
7: Medicinhåndtering og administration med fokus på 
antibiotika

Fund og kommentarer:

Målepunkt - medicinhåndtering

15. februar 2017

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168156


12: Røntgenoptagelser
Der skal være journalført indikation for røntgenoptagelser for eksempel:
- ved diagnosticering der kræver verificering på røntgen 
- ved behandlinger som kræver forudgående røntgen og/eller 
- ved behandlinger som kræver røntgenkontrol for vurdering af resultat

Reference: 
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed (Autorisationsloven), LBK nr. 877 af 4. august 2011

Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt

12: Røntgenoptagelser

Fund og kommentarer:

Målepunkt - prøvesvar

15. februar 2017

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183809


Målepunkt - generelt

15. februar 2017



FAQ

• Hvorfor er der krav til kliniktøj

• Hvorfor er der krav til rengøring

Målepunkt - generelt

15. februar 2017



• Før tilsyn

• Under tilsyn

• Efter tilsyn

Læring

15. februar 2017



Sådan forløber besøget

Selve tilsynsbesøget

15. februar 2017



• Hvordan får klinikken varsel?
• Hvorfor er klinikken udvalgt?

Varslingsbrev til den udvalgte tandklinik –
4 uger før tilsyn

15. februar 2017



Patientsikkerheden skal være i orden – ikke af hensyn til 
tilsyn, men af hensyn til patienterne.

Læs på hjemmesiden, www.stps.dk:
• målepunkter
• lovgrundlag, bekendtgørelser og vejledninger.

Orientér medarbejderne.

Sådan forbereder du dig til tilsynet

15. februar 2017



To tilsynsførende – altid mindst én tandlæge

Tilsynsførende:
• hilser på ledelsen og aftaler rammen for besøget
• taler med medarbejdere
• læser journaler
• observerer – fx hygiejne
• giver tilbagemelding på de væsentligste fund som 

afslutning på besøget.

Tilsynet

15. februar 2017



Spørgsmål

15. februar 2017
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