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Organisering af tilsyn på sundhedsområdet

Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet

Sundhedsstyrelsen Patientombuddet Lægemiddelstyrelsen

Tilsyn og 
Patientsikkerhed Embedslægerne



Før Patientombuddets oprettelse

Sundhedsstyrelsen samarbejde med det 
tidligere Patientklagenævn

Embedslægerne arbejde for det tidligere nævn:
 de fik klagerne og antagelser
 de oplyste sagerne
 de sammenfattede oplysningerne og opstillede de 
sundhedsfaglige problemstillinger

Tilsyn screener alle nævnets afgørelser med kritik 
mhp. vurdering af fremtidige patientsikkerheds-
mæssige spørgsmål 



Før Patientombuddets oprettelse

Sundhedsstyrelsen samarbejde med det 
tidligere Patientklagenævn fortsat

 Embedslægerne indberettede forhold, der var 
kritisable, centralt til Enhed for Tilsyn

 Enhed for Tilsyn vurderede forholdet vha. 
sagkyndige rådgivere, og indberettede forholdet 
videre til Patientklagenævnet, hvis det var 
kritisabelt.



Efter Patientombuddets oprettelse

Embedslægerne & Tilsyn og Patientsikkerhed 
screener sammen alle henvendelser og sager, som 
bl.a. kommer fra:

 Patientombuddet
 Sundhedspersoner
 Patienter
 Pressen
 Ligsyn

Tilsyn og Patientsikkerhed (snarligt sammen med 
embedslægerne) screener alle ombuddets 
afgørelser med kritik mhp. vurdering af fremtidige 
patientsikkerhedsmæssige spørgsmål 



Efter Patientombuddets oprettelse

Sundhedsstyrelsen vurderer, når de screener alle 
oplysninger om kritisable forhold, følgende:

 Er der tale om en risikoindivid, hvor individuelle 
tilsynstiltag er aktuelle?

 Er der tale om et risikoområde, som skal følges eller 
ageres på?

 Er der tale om en risikoorganisation, hvor det er 
nødvendigt at få fat i ledelsen?

 Er der tale om en person, hvor det er væsentlig, at den 
pågældende får sanktioner af ombuddet?



Risikopersoner

 Skriftlig redegørelse

 Samtale

 Skærpet tilsyn

 Faglige påbud

 Virksomhedsindskrænkning

 autorisationsfratagelse

 Egnethedstilsyn



Risikoområder

 Udgivelser af faglige 
vejledninger mv.

 Overvågningsdata

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pl.hjem er hos eli – kosmetiske også der i samarbejde med tilsynEks. på systemproblemer: opfølgning på prøvesvar, samarbejde mellem afdelinger f.eks. stamafdeling og patologi (røntgen) ved konferencer – hvem følger op på beslutninger, hvem fælder ned det besluttede. Nødstrøm.Overvågningsdata: Næstved – dødfødsler . Oringe – udskrivelse af psykiske syge



Risikoorganisation

 Møder med ansvarlige 
herunder regioner, 
sygehuse- og 
afdelingsledelser

 Varslede og uvarslede 
tilsynsbesøg



Systematisk tilsyn

 Plejehjemstilsyn

 Kosmetisk behandling

 Alle private virksomheder, 
hvor der udføres lægelig 
patientbehandling



Samlede information om risikopersoner, risikoområder 
og risikoorganisationer 

Patientombuddet, herunder 
DPSD Identifikation af 

risici

Overvejelse af 
tiltagIKAS - akkrediteringssystemet

Information til 
Sundhedsvæsenet

Lægemiddelstyrelsen

Klagesystemet for tandlæger

De regionale samarbejdsudvalg

De videnskabelige selskaber

Borgere

Landspatientregister
Sygesikringsregister
Ordinationsregister

Cancerregister
Tvang i psykiatrien
Udgående tilsyn
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