
Det risikobaserede tilsyn besøger tandlægeklinikker fra marts 

 

De første risikobaserede tilsyn hos tandlæger bliver varslet ultimo februar. Det betyder, at en 

del af tandlægerne kan forvente besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af de efterføl-

gende måneder. 

 

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsførende kommer snart på besøg for at udføre tilsyn hos 

en række tandlægeklinikker.Målepunkterne for tilsyn på området er nemlig klar, og er tilgæn-

gelige her. Hvis en klinik er udvalgt til tilsyn, vil den blive varslet med et brev fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed cirka fire uger, før tilsynet skal finde sted. Af brevet vil det fremgå, hvem der 

kommer på tilsynsbesøg, hvad formål og begrundelse for tilsynet er og hvordan forløbet vil 

være. Der er også blevet lagt uddybende information om risikobaseret tilsyn på styrelsens 

hjemmeside, som bl.a. fortæller om baggrunden for tilsynene og om de muligheder for forbe-

redelse og læring, den enkelte klinik har.  

 

Målepunkter kan skabe læring 

Selvom det kun bliver en mindre del af tandlægeklinikkerne, der får et tilsynsbesøg, kan alle 

klinikker med fordel orientere sig i de relevante målepunkter, som kan bruges aktivt til læring 

og kvalitetssikring. I løbet af 2017 vil kontoret for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for 

Patientsikkerhed i samarbejde med de tilsynsførende samle op på pointerne fra de gennemfør-

te tilsyn. På den baggrund vil styrelsen udarbejde nye materialer, som kan bruges til læring for 

hele tandlægeområdet.  

 

Materialer og andre nyheder om tilsynet vil løbende blive offentliggjort på www.stps.dk og i 

styrelsens nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her; vælg punkterne ’Det risikobaserede tilsyn’ 

og ’Læring’ under fanen Sundhedsprofessionelle og myndigheder. Her kan du også følge med i 

generelle nyheder om det risikobaserede tilsyn. 

 

Om det risikobaserede tilsyn 

Formålet med de risikobaserede tilsyn er at fremme patientsikkerheden på alle typer af be-

handlingssteder og at understøtte Styrelsen for Patientsikkerheds mission om, at det skal være 

trygt at være patient. Som det tidligere er meldt ud, er temaerne for tilsynet i 2017 medicin-

håndtering og prøvesvar i patientforløb. For 2018 vil der blive udpeget nye temaer og behand-

lingssteder; en proces, som Styrelsen for Patientsikkerhed allerede har påbegyndt. 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilsyn på dit fagområde, kan du orientere dig på 

www.stps.dk, hvor der findes svar på de mest almindelige spørgsmål om tilsynet. Kan du ikke 

finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte: 

 

Projektrådgiver Line Emilie Fedders, Vidensformidling og Læring, for faglige spørgsmål: 

lefe@patientombuddet.dk, 72286605 
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Presserådgiver Anne Katrine Restrup, Ledelsessekretariatet, for interviewforespørgsler mm.: 

ankp@sst.dk, 72286640 

 

mailto:ankp@sst.dk

