Høring, fagligt råd

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed 4 målepunksæt i høring.
Styrelsen anvender målepunkter i det sundhedsfaglige tilsyn, hvis formål
er at vurdere patientsikkerheden på et givent behandlingssted. Temaet for
tilsyn 2019 er diagnostik og behandling. Der er særligt fokus på det
kirurgiske område samt sårbare patienter hvor relevant. De udvalgte
typer af behandlingssteder i 2019 er:
• Målepunkter vedr. sundhedsplejeområdet
• Målepunkter vedr. paraklinikområdet
• Målepunkter vedr. ørelægeområdet med anæstesi
• Målepunkter vedr. lægevagtområdet

Høringsfrist
Høringspart

31. maj 2019.
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Høringssvar ift.

Høringssvar omhandlende målepunkter for det sundhedsfaglige
risikobaserede tilsyn 2019 på udvalgte fire typer af behandlingssteder.
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 at målepunkterne
er meget velskrevet, detaljerede og anvendelige i relation til det klinske –
og faglige indhold.
Som supplement har vi følgende anbefalinger:
Anbefalinger vedr. sundhedsplejeområdet
Vi har ingen yderligere anbefalinger til dette område.
Anbefalinger vedr. paraklinikområdet
Punkt 3: Observation om POCT
Afsnittet kan suppleres med en ”dot” omhandlende hyppighed for
kalibrering af POCT-udstyr, med mindre dette indgår under en af de andre
procedurer.
Punkt 8: Gennemgang af formelle krav til skriftlige instrukser
Afsnittet kan suppleres med en ”dot” omhandlende dato for revision.
Anbefalinger vedr. ørelægeområdet med anæstesi
Punkt 5: Gennemgang af formelle krav til skriftlige instrukser
Afsnittet kan suppleres med en ”dot” omhandlende dato for revision.
Punkt 10 og 11: Gennemgang af skriftlig instruks for
kontrolforanstaltninger ved kirurgiske indgreb og interview om
kontrolforanstaltninger ved kirurgiske indgreb
Et af afsnittene kunne suppleres med information om, hvor patienten kan
henvende sig hvis der opstår komplikationer til indgrebet efter
hjemsendelse / udskrivelse.

Punkt 12: Journalgennemgang og interview om præanæstesiologisk
vurdering
Ved diabetespatienter type 1 og 2. Afsnittet kunne suppleres med
forholdsregler ved eventuel præoperativ faste” og vi anbefaler at følgende
kan fremgå”, f.eks. stillingstagende til GIK-drop og plan for monitorering
af blodsukker.
Punkt 16: Interview om håndtering af anafylaktisk reaktion
Afsnittet omhandlende behandling af anafylaksi, kunne suppleres med en
sætning om observations varighed efter der er foretaget en given
vaccination.
Anbefalinger til: Målepunkter vedr. lægevagtsområdet
Punkt 10: Journalgennemgang vedrørende visitation og vurdering af
patienter
Der er nævnt en række ”områder”, ”området sygt barn” kan suppleres
med ” at spørge ind til om barnet har hududslæt”.
”Områderne” kan suppleres med et område vedrørende cirkulation,
således sikres det at der spørges ind til hele ABCD-logaritmen.
Punkt 13: Journalgennemgang ved behandling med antibiotika
Blot et opmærksomhedspunkt vedr. dokumentation af allergier.
Punkt 15: Observation og interview om procedurer for hygiejne
Ved interviewet vil der blive fokuseret på følgende:
• Hvordan rengøres mellem patientbehandlinger
• Hvordan der sikres adgang til at udføre korrekt håndhygiejne
• Suppleres med ” Hvordan der sikres adgang til værnemidler, som
f.eks. mundbind”
Høringssvar sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed

