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Til de på høringsliste anførte organisationer
Udkast til målepunkter for 2018. Styrelsen for Patientsikkerhed anvender målepunkterne i det risikobaserede
tilsyn. Medicinering og Overgange i patientforløb er årets temaer.
Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed 14 sæt målepunkter i høring. Styrelsen planlægger at anvende
målepunkterne i det risikobaserede tilsyn i 2018. Formålet med høringen er at opnå en faglig kvalificering af
målepunkterne.
Styrelsen gennemfører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en vurdering af, hvor der kan være størst risiko for
patientsikkerheden. Temaerne for 2018 er Medicinering og Overgange i patientforløb. Styrelsen tilrettelægger også
tilsynene ud fra et ønske om at afdække risikoområder på en række af de typer af behandlingssteder, hvor
sundhedsfaglig virksomhed finder sted.

De udvalgte patientforløb og deraf udledte behandlingssteder er:
1) patienter med kronisk sygdom og samtidig komorbiditet – diabetesforløb. 7 sæt målepunkter fordelt på
følgende typer af behandlingssteder:
a) sygehuse – akut medicinske og medicinske afdelinger
b) sygehuse – kirurgiske afdelinger
c) almen praksis – diabetes (samlet sæt for både diabetes og skizofreni, 1c og 2c)
d) hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og plejehjem (samlet sæt for somatikken og psykiatrien 1c + 2f )
e) sundhedscentre – målrettet § 119 patientrettet forebyggelse
f) kliniske diætistklinikker/praksisser
g) optikerklinikker.
2) patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom. 7 sæt målepunkter fordelt på følgende typer af
behandlingssteder:
a) psykiatriske sygehuse og den regionale ambulante indsats – afdelinger med voksne patienter
b) psykiatriske sygehuse og den regionale ambulante indsats – afdelinger med børn og unge – fokus på
psykotiske lidelser og ADHD
c) almen praksis – skizofreni/antipsykotika
d) privatpraktiserende psykiatere – skizofreni/antipsykotika
e) misbrugscentre
f) hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og plejehjem – skizofreni (samlet sæt 1c + 2f)
g) bosteder – skizofreni/antipsykotika.
Desuden vil der i det risikobaserede tilsyn i 2018 blive set på:
3) tandlæge- og tandplejeklinikker. 1 sæt målepunkter.
4) genoptræning (§ 140 i sundhedsloven). 1 sæt målepunkter. Fokus lægges på patientforløb mellem
genoptræningscentre og sygehuse med henblik på at undersøge både fysio- og ergoterapi. Patienter med erhvervet
hjerneskade, ortopædkirurgiske lidelser og den ældre medicinske patient er prioriteret.
Formålet med et tilsynsbesøg er at vurdere patientsikkerheden på et givent behandlingssted. Samtidig lægges der vægt
på formidling og læring.
Styrelsen for Patientsikkerhed skal anmode om at modtage bemærkninger senest den 2. november 2017
hoeringssvar@stps.dk med følgende tekst i emnefeltet: Bemærkninger til målepunkter + nummer på specifikke
målepunktssæt. Målepunkterne er tilgængelige på høringsportalen.
Ved spørgsmål kontakt: Anne Helnæs, anhn@sst.dk
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