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Til høringsparterne

Målepunkter for 2019 i høring

Styrelsen for Patientsikkerhed anvender målepunkter i det sundhedsfaglige risi-
kobaserede tilsyn og en række udkast til målepunkter for 2019 sendes nu i hø-
ring. 

Styrelsen gennemfører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en vurde-
ring af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden. Formålet med et 
tilsynsbesøg er at vurdere patientsikkerheden på et givent behandlingssted. Te-
maet for tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling. Der er særligt fokus på det 
kirurgiske område samt sårbare patienter, hvor det er relevant.

De udvalgte behandlingssteder, som der nu sendes målepunkter i høring for, er:

Føde- og jordemoderområdet
Det præhospitale område
Kliniske tandteknikerområdet
Kiropraktorområdet
Bandagistområdet
Vaccinationsområdet 
Det sundhedsfaglige område hos forsvaret

Målepunkterne for disse områder findes i vedlagte dokumenter.

Der vil senere på året blive gennemført en høring for målepunkter for det kirur-
giske område på sygehuse samt på asylcentre og fængsler. I løbet af 2019 for-
ventes der ydereligere at komme målepunkssæt for bl.a. vagtlægeordninger, det 
parakliniske område, sundhedsplejen, det kosmetiske behandlingsområde, e-
Health m.fl.

Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder hermed om at modtage bemærkninger 
til udkast til målepunkter senest den 31. oktober 2018 via indtastning på et af 
nedenstående links.

Føde – og jordemoderområdet: https://surveys.enalyzer.com?pid=ber5kum8
Det præhospitale område: https://surveys.enalyzer.com?pid=b8g7dicf
Det kliniske tandteknikkerområde: https://surveys.enalyzer.com?pid=tiq6n4k2
Kiropraktorområdet: https://surveys.enalyzer.com?pid=n6dg8ku2 
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Side 2

Bandagistområdet: https://surveys.enalyzer.com?pid=h7ss8q4n 
Vaccinationsområdet: https://surveys.enalyzer.com?pid=dapir6pi
Forsvarsområdet: https://surveys.enalyzer.com?pid=p8k7d7q8

Med venlig hilsen

Charlotte Hjort
Kontorchef
Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og rådgivning Nord
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Side 3

Høringsliste

Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientklager
Socialstyrelsen
Danske Regioner – bedes koordinere fremsendelse af bemærkninger fra regio-
nerne 
De fem regioner (særligt fødesteder og Sundhedsfagligt Råd for Reumatologi, 
Sundhedsfagligt Råd for radiologi og Regionshandicaprådet)
Kommunernes Landsforening – bedes koordinere fremsendelse af bemærknin-
ger fra kommunerne
De 98 kommuner
Strategisk Følgegruppe – risikobaseret tilsyn og læringsaktiviteter
Institut for Kvalitet og Akkreditering af Sundhedsvæsenet (IKAS)
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling i Sundhedssektoren (DSKS)
Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Pædiatrisk Selskab
Føtalmedicinsk Selskab
Danske Patienter – bedes koordinere fremsendelse af bemærkninger fra med-
lemsorganisationer
Danske Handicaporganisationer – bedes koordinere fremsendelse af bemærk-
ninger fra medlemsorganisationer
Forældre og Fødsel
De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) – bedes koordinere fremsendelse af 
bemærkninger fra medlemsorganisationer
Lægeforeningen – bedes koordinere fremsendelse af bemærkninger fra med-
lemsorganisationer
Dansk Sygeplejeråd (DSR) – bedes også koordinere fremsendelse af bemærk-
ninger fra relevante faglige selskaber
DASYS
FOA
3F
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Tandlægeforeningen
Foreningen for Ansatte Tandlæger
Foreningen for Privat Praktiserende Tandlæger
Danske Tandplejere
Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Jordemoderforeningen
Officerernes Fagforening
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Centralforeningen for stampersonel
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Værnepligtsrådet
Danske Bandagister
Danish Care
ISPO Danmark
Dansk Kiropraktorforening, herunder Dansk Selskab for Kiropraktik
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)
Falck Healthcare
Danske fysioterapeuter og Fagligt selskab for Fysioterapi
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