Høring, fagligt råd

Høringsfrist

Styrelsen for Patientsikkerhed, Udkast til målepunkter for det
sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn 2019, for følgende tre områder:
• Målepunkter for tilsyn på sygehuse 2019
• Målepunkter for tilsyn på asylcentre 2019
• Målepunkter for tilsyn i fængsler og arresthuse 2019
31. januar 2019.

Høringspart

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Høringssvar ift.

Høringssvar omhandlende målepunkter for det sundhedsfaglige
risikobaserede tilsyn 2019: Målepunkter for tilsyn på sygehuse,
asylcentre, samt i fængsler og arresthuse.
Udarbejdelsen af målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede
tilsyn 2019 for udvalgte ovenstående områder ser Dansk Selskab for
Kvalitet i Sundhedsvæsenet positivt på og er enige om det meget
velskrevet, detaljerede og anvendelige faglige indhold.
Som supplement har vi følgende anbefalinger:
Anbefalinger gældende til alle tre målepunkter for tilsyn
Der er anvendt enkelte referencer som er af ældre dato, som f.eks.
”Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp
(delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11.
december 2009”, findes der nyere eller opdateret litteratur på området?
Anbefalinger til: Målepunkter for tilsyn på sygehuse 2019
Punkt 8: Journalgennemgang vedrørende præ- og postoperativ behandling
af patienter
”Følgende skal som minimum fremgå”, afsnittet kunne suppleres med evt.
stillingstagende til GIK-drop og plan for monitorering af blodsukker, hos
patienter med diabetes.
Punkt 9: Interview og journalgennemgang vedrørende informeret
samtykke til behandling
Vi mener, at ansnittet kunne suppleres med et vejledende punkt
omhandlende forholdsregler til informeret samtykke ved ukontaktbare
patienter.
Punkt 11: Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
Dot 1: ”at det sikres, at prøven er mærket korrekt”, kan suppleres med en
definition af ” mærket korrekt” – f.eks. patient identifikation og korrekt
udfyldte labels og labels korrekte placering på glasset.
Punkt 14: Journalgennemgang med henblik på vurdering af sikker
overlevering mellem afdelinger /matrikler

” Ved overflytning mellem matrikler skal følgende fremgå af journalen”,
afsnittet bør indeholde et punkt om stillingtagende til læge – eller
sygeplejerske ledsagelse, samt hvilke behandlinger skal kunne gives
undervejs f.eks. iltbehandling eller om overflytningen skal foregå med
eller uden monitorering af hjerterytme.
Generelt kan dette dokument gennemlæses med henblik på redaktionelle
ændringer.
Anbefalinger til: Målepunkter for tilsyn på asylcentre 2019
Punkt 1: Interview af ledelsen om ansvar- og kompetenceforhold
” Der vil særligt være fokus på f.eks:
Videregivelse af sundhedsfaglige oplysninger ved overgange (mellem
asylcentre samt mellem asylcentre og behandlingsinstitutioner)”. Vi vil
forslå at der i dette punkt, eller et andet sted i dokumentet, pointeres
vigtigheden af sikring af identitet ved ”overlevering” af asylansøgere /
patienter fra et sted til et andet.
Punkt 2: Interview om instruktion og tilsyn ved brug af personale der
fungerer som medhjælp (delegeret forbeholdt virksomhed)
I afsnittet ” På asylcentre vil der….” , dette afsnit kunne suppleres med en
”dot” omhandlende forholdsregler om håndtering - / opsporing af
smitsomme sygdomme, f.eks. hvis der er et barn, som har mæslinger og
befundet sig blandt øvrige beboere.
Punkt 4: Interview om instruktion og tilsyn med personale
Afsnittet ” Der vil særligt være fokus på :” kunne suppleres med en ”dot”
omhandlende administration af medicin. Dette forslag kunne lige så godt
skrives i punkt 16: Gennemgang af og interview om instruks for
medicinhåndtering.
Punkt 21: Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
Dot 1: ”at det sikres, at prøven er mærket korrekt”, kan suppleres med en
definition af ” mærket korrekt” – patient identifikation og korrekt udfyldte
labels, og labels korrekte placering på glasset.
Anbefaling til: Målepunkter for tilsyn i fængsler og arresthuse 2019
Ingen forslag til supplerende anbefalinger udover en generel gennemgang
af referencer.
Høringssvar sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed

